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คํานํา 

  การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

และเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงใน

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดแก มาตรฐานท่ี 1 ดาน

คุณลักษณะของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  มาตรฐานท่ี 2 ดานการจัดการอาชีวศึกษาและมาตรฐานท่ี 3 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 4) ดานการมีสวนรวม 

และ 5) ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ไดดําเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562  ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี

กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

 ขอขอบคุณผูบริหาร คณะคุณครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มา ณ โอกาสนี้ 
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คําช้ีแจง 

    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี      

ปการศึกษา ๒๕๖2  ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 สถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดนําหลัก

เกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญ

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปา 

ประสงคของหนวยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกท้ังการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอ

เนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  
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ค รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ีปการศึกษา 2562  

สารบัญ 

                   หนา  

คํานํา                           ก  

คําช้ีแจง                           ข  

สารบัญ                           ค  

สารบัญ (ตาราง)                         ง  

สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)                      จ  

สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบรหิาร                    

1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        1  

1.2 การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ        4 

1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด    7 

1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)    7 

สวนท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา               

 2.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา        14 

 2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา       21 

 2.3 ขอมูลของสถานศึกษา        22 

 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา      24 

 2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 25 

 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา        27 

สวนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               59  

สวนท่ี ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         

 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   61 

 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา       75 

 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู               97 

สวนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1         

 5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค          107 

 5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา              108 

 5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู             110 

 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม          111 

สวนท่ี ๖ แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                  112 

ภาคผนวก  

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด   

 



 
ง รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ีปการศึกษา 2562  

สารบัญ (ตาราง) 

ตารางท่ี                             หนา  

๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            ๑  

๒.๑ ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2562        22  

๒.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561       23  

๒.๓ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562       23  

๒.๔ ขอมูลบุคลากร          23  

๒.๕ ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน        24  

๒.๖ ขอมูลอาคารสถานท่ี          24  

๒.๗ ขอมูลงบประมาณ          24 

2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562                                  27 

2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562                            28 

2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562      42 

5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 107  
5.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 108      
5.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 110     
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม    111     
  
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
จ รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ีปการศึกษา 2562  

สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ) 

แผนภูมิ/แผนภาพท่ี                   หนา  

รูปท่ี 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา       21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562 

สวนที่ 1  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
การพัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

        ตารางท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   ประเด็นกาประเมิน 

มาตรฐานท่ี 
1 2 3 4 รวม รอยละ ระดับคุณภาพ 

1 89.57   68.00   97.89  255.46 90.64 ยอดเย่ียม 

2 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 ยอดเย่ียม 

3 84.44 80.00  164.44 88.33 ยอดเย่ียม 

รวม  93.60 ยอดเย่ียม 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
  1.1 ดานความรู   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ  89.57  
  1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี รอยละ  68.00   
  1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ  97.89   
   ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1  อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ  90.64 
 มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
  2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  รอยละ  100   
  2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
รอยละ 100   
  2.3 ดานการบริหารจัดการ  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม รอยละ 100 
  2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100 
   ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ  100 
 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  รอยละ 84.44 
  3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม  รอยละ 80.00 
   ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3  อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ  88.33 
 สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562  
       ภาพรวมของสถานศึกษา  มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม รอยละ 93.60  
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 1.2 จุดเดน 
  1) มีระบบในการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนท่ีพึง

พอใจของสถานประกอบการ 

  2) มีการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความ

รับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

  3) กระบวนการในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

  4) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพภายใน สนับสนุน

และสงเสริมใหมีการจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้นใหแกผูเรียน เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพจาก

สถานประกอบการมาใหความรูในการฝกทักษะผูเรียนเพ่ิมเติม เสริมสรางความม่ันใจและสรางแรงกระตุนให

ผูเรียนมีความตั้งใจในการเขารวมแขงขัน 

  5) มีแผนงานโครงการในการพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย 

  6) มีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณาการเรียนการ

สอนในรายวิชาตามตารางสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความตะหนักและเพ่ิมความรูทาง

ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ใหแกผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สงผลให

ผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของหนวยงานและตลาดแรงงาน 

  7) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม  มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูเรียนมี

สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานและติดตาม 

ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  8) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางนอย 12 

ชั่วโมงตอป 

  9) ครูผูสอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 

ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

         10) วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือการบริหารจัดการ

สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  11) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน

ตนสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  12) ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ไดรับรางวัลผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยผลงานของผูเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติชนะเลิศระดับชาติ เปนท่ียอมรับและยกยองจากหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน  
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 1.3 จุดควรพัฒนา 

  1) การพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

  2) ควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหผูเรียนในระดับ ปวช.สามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออก

กลางคัน  

  3) พัฒนารอยละผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

  4) วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา

เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ สามารถมองเห็นความตางอันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความมุงม่ัน ในการเรียนรูทาง

วิชาการ ทางดานทักษะวิชาชีพและนําความรูความสามารถมาใชในการเขาแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน 
  

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  1) ควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของ

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 

  2) ควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมการประกวด  
แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
  3) วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net)  สรางความตระหนักใหผูเรียน

ทุกคนเห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่ง

ของการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 

  4) ควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดสรางสรรค และจิตนาการแกผูเรียน

เพ่ือใหมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาผลงาน เพ่ือนําผลงานเขาแขงขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติตอไป  

  5) ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาควิชา สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพเพ่ือเขารวม

ประกวดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ

วิชาชีพหรือโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพเขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายใน

และภายนอกท่ีจัดข้ึน ในระดับภาค ชาติ และระดับนานาชาติ 
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2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดทําระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ปการศึกษา 2562 จนไดรับความเชื่อมันแกผูมีสวนเก่ียวของ ดังนี้ 

 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  

  วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ท่ีมี

คุณภาพดวยการบริหารจัดการดูแลชวยเหลือผูเรียนตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สงผลให

ผูปกครองมีความพึงพอใจ สงบุตรหลานเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีผูเรียนสนใจ โดยสนับสนุนสงเสริม พัฒนา

ผูเรียน 3 ประเด็น  ดังนี้ 

 1.1 ดานความรู 

 วิทยาลัยฯ จัดใหมีแผนงาน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตามหลักการ ทฤษฎี 

และแนวปฎิบัติเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต มีการสงเสริมสนับสนุน ดานวัสดุฝก เครื่องมือ อุปกรณ 

ครุภัณฑ และครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา จัดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.และปวส. 

จากหนวยงานหลังจบการศึกษาทุกปการศึกษา  

 1.2 ดานทักษะการประยุกตใช 

 วิทยาลัยฯ จัดใหมีแผนงาน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตรและ

มาตรฐานอาชีวศึกษา จัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 20 ดวยการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning  การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ การ

สรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม การประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดระหวางเรียน การฝกงานในสถานประกอบการ 

ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะและการประยุกตใชความรู ความสามารถ ของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับปวช.

และปวส. สามารถปฏิบัติงาน และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยมีขอมูลจากหนวยงานท่ีรับ

ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน  

 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมกํากับ ติดตาม ดูแลสงเสริม ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค มีแผนงาน โครงการท่ีบูรณาการใหผูเรียนเขารวม เพ่ือสรางความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิต

อาสา เปนผูมีความภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย รูบทบาทหนาท่ีของตนเองตาม

ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมดวยการดําเนิน

กิจกรรมท่ีหลากหลาย สงผลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเชื่อม่ันในผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาปตตานี จนไดรับการยอมรับ จากหนวยงานภายนอก ท้ังระดับปวช. และปวส. 
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 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  

  วิทยาลัยฯ จัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

4  ประเด็น ดังนี้ 

 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ รวม 10 สาขาวิชา มีการปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยมีระบบการตรวจสอบ 
จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 มีการติดตาม ปรับปรุง แผนการจัดการเรียน โดยไดรับความรวมมือจาก
สถานประกอบการท่ีทุกสาขาวิชาท่ีสงนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝกงาน 
 
  

 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและประเมินตาม
เกณฑคุณภาพเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  โดยคณะกรรมการและขออนุมัติใชแผนการ
จัดการเรียนรูกอนนําไปจัดการเรียนรูตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา  เพ่ือความมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในแตละสาขาวิชาชีพท่ี
เหมาะสม 
  

 2.3 ดานการบริหารจัดการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานตําแหนง 
มีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะท่ีทําใหการจัดการสถานศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
มีวิสัยทัศน สามารถแกปญหาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว บริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม บริหารงานแบบประชาธิปไตยทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
พัฒนาและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย ทันเวลา 
 

 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 วิทยาลัยฯ ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย โดยไดรับความรวมมือจากผูบริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมท้ังไดรับความชวยเหลือ 
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยยึด
หลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สงผลใหไดรับความเชื่อม่ันในการมอบหมายหนาท่ีในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของหนวยงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง  
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 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
  เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู วิทยาลัยฯ จัดใหมีการจัดทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 
องคกร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 2  ประเด็น ดังนี้ 

 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 วิทยาลัยฯ มีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรท้ังในประเทศและตางประเทศ โดย

กําหนดใหมีแผนงานโครงการท่ีเปนระบบ เชน  โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการผลิตและ

พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ  โครงการความรวมมือตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู

และฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการในตางประเทศ  โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา  และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-

อาเซียน  

 3.2  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหมีแผนงานโครงการ จัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
งานวิจัย เชน  โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ  โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร 
และบูรณาการการเรียนการสอนดานพัฒนาทักษะการคิดและผลิต ผลิตภัณฑ ชิ้นงาน มีผลงานท่ีไดเผยแพร
และไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติตอเนื่องทุกปการศึกษา  
 

 ท้ังนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมสรางความตระหนัก สรางความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษา 

ผูปกครอง สถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอน การประกอบอาชีพท่ีม่ันคง ผลสะทอนไดจากการท่ีผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบ

อาชีพอิสระสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จํานวนผูเรียนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากสถานศึกษาขนาดเล็กเปนสถานศึกษาขนาด

กลาง มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ไดรับรางวัลระดับชาติอยาง

ตอเนื่องทุกปการศึกษา การไดรับความรวมมือกับหนวยงาน สถานประกอบการท้ังในภาครัฐและเอกชนใน

การรับผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง การรวมลงนาม MOU ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิ

ภาคี การไดรับการยอมรับและมอบหมายใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ของจังหวัด หนวยงาน

อ่ืนๆ อีกมากมาย จนเปนท่ียกยองและกลาวขานในคุณภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารและการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ ของครู บุคลากร และผูเรียน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดการศึกษา

ไดบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ (เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สูความ

ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และพันธกิจของวิทยาลัยฯ ท่ีสามารถสรางความ

เชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ ไมวาจะเปน ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน 

สังคม ไดรับการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ในการประกอบอาชีพและสรางอาชีพ เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตรวมท้ังการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถในการประกอบ

อาชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และดําเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

 3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  

 3.2 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 

 3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา 

 3.4 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 3.5 โครงการเสริมสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ไดรับรางวัลในระดับตางๆ 

อยางตอเนื่อง  

 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

4.1 ช่ือผลงาน/โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี 

 ผูรับผิดชอบโครงการ  ภาควิชาอาหารและโภชนาการ      

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี กําหนดจุดยืน และตําแหนงการพัฒนาของจังหวัดไวชัดเจน 

ประกอบดวย 4 จุดยืน 1 ใน 4 จุดยืน กําหนดใหพัฒนาจังหวัดปตตานีเปนเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหาร

สุขภาพ และอาหารฮาลาล ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานการสงออก สอดคลองกับนโยบายการเปดเสรีทางการคากับ

อาเซียน บวก ๓ บวก ๖ และประเทศภูมิภาคอ่ืนๆ มีความตองการทางอาหารมุสลิมมากข้ึน มีความตองการ

อาหารฮาลาลเพ่ิม เปนโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลคุณภาพของจังหวัดรองรับตลาดมุสลิม และการ

นํามาซ่ึงการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด ท้ังการลดขอจํากัดในดานอุปสงค โอกาส

ในการใชปจจัยการผลิต และแรงงานในภาคการเกษตร การบริการและอุตสาหกรรม และการไดเปรียบของ

ท่ีตั้งท่ีไมไกลจากการคาชายแดนในอาเซียนตอนใต และการเติบโตของตลาดการบริโภคในกลุมมุสลิมท่ีมีมาก

ข้ึน โดยเฉพาะทางดานอาหารคุณภาพ เปนโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลรองรับผูบริโภค และลูกคากลุม

มุสลิม 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบทองถ่ินและอาหารพ้ืนเมืองท่ีเปนอัตลักษณ
ของจังหวัดปตตานี 
  ๒.๒ เพ่ือถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารใหกับกลุมเปาหมายใน
จังหวัดปตตานี 
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3. กรอบแนวคิด  
 การจัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี 

     

ตัวแปรตน             ตัวแปรตาม 
 

 

 
 

4. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
4.1 ข้ันวางแผนงาน (Plan) 

   4.1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ 

      4.1.2 จัดตั้งคณะทํางาน 

   4.1.3 วางแผนการดําเนินงาน 
4.2 ข้ันดําเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 

   4.2.1 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
   4.2.2 พัฒนานวัตกรรมอาหาร 
   4.2.3 ถายทอดเทคโนโลยี 
  4.3 ข้ันสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดปตตานี 
   4.3.2 นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 
  4.4 ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

4.4.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

      4.4.2 สรุปรายงานเสนอผูเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง   
5. ผลการดําเนินโครงการ 
 5.๑ ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

5.1.1 ผูเรียนมีทักษะการคิด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

   5.๑.๒ ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการผลิตผลิตภัณฑเชิงพาณิชยมากข้ึน 

5.๑.๓ ผูเรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑท่ีพัฒนาข้ึนไดอยางมีคุณภาพ 

5.๑.4 ผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดไปประยุกตใชในการผลิต เพ่ือจําหนายใหมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 
  5.2 ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
    5.2.1 สรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา  

5.2.๒ สถานศึกษามีผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถตอยอดเชิงพาณิชยท่ีมีระบบการผลิตโดยใช

หลักเกณฑวิธีท่ีดีในการผลิตวาดวยสุขลักษณะท่ีดี 

5.2.๓ กอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

5.2.4 สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการรวมกลุมอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

 

การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
อาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร 
2.  การถายทอดความรูเทคโนโลยี
การผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ 
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 5.3 ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม 
   ๕.๓.๑  ไดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบทองถ่ินและอาหารพ้ืนเมืองท่ีเปนอัตลักษณ
จังหวัดปตตานี 4 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑอาเกาะก่ึงสําเร็จรูป ผลิตภัณฑไซรัปตาลโตนด ผลิตภัณฑละแซก่ึง
สําเร็จรูป  และผลิตภัณฑน้ําพริกลูกหยีแหงปรุงสําเร็จรูป 
   ๕.๓.๒  ใชวัตถุดิบอาหารในทองถ่ินของจังหวัดปตตานี คือ ลูกหยี และ น้ําตาลโตนดไดรับ
การพัฒนาเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารท่ีสามารถเก็บรักษาไดนานข้ึน 
  ๕.๓.๓  ไดรักษาภูมิปญญาการทําอาหารและขนมพ้ืนเมืองปตตานีได 
   ๕.๓.๔ กลุมแมบาน หรือประชาชนท่ีสนใจ ไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการ
ผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 60 คน 
  ๕.๓.๕ สรางผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนอัตลักษณของจังหวัดปตตานีใหเปนท่ียอมรับใน           

ดานคุณภาพ    

  ๕.๓.๖  ยกระดับการผลิตอาหารของกลุมเปาหมายใหไดมาตรฐานสูสากล  
  

6. นวัตกรรมท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนท่ีได 

         6.1 ผลิตภัณฑอาเกาะก่ึงสําเร็จรูป 

         6.2 ผลิตภัณฑไซรัปตาลโตนด 

           6.3 ผลิตภัณฑละแซก่ึงสําเร็จรูป 

         6.4 ผลิตภัณฑน้ําพริกลูกหยีแหงปรุงสําเร็จรูป 
 

4.2   ช่ือผลงาน/โครงการ : โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ ของคนรุนใหม  
                  และโครงงานวิทยาศาสตร 
 ผูรับผิดชอบโครงการ : งานวจิัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการนําผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมใหสอดคลอง

ความตองการของภาคการผลิตและบริการ โดยใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ประกอบกับนโยบายของสํานักงานของคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา ขอท่ี 3.2 ท่ีตองการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันท้ังสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาท่ี (Function Competency) โดยการ

สงเสริมความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ มุงเนนการคิดคน วิเคราะห ประดิษฐ ทดลอง และ

สรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหเกิดการสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และเผยแพรผลงานดานการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษา รวมกับภาครัฐและเอกชน  

 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ มีภารกิจหลักท่ีสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและ

ผูเรียนไดพัฒนาองคความรู เก่ียวกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือประโยชนใน

การจัดการศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ “เสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 

และโครงงานวิทยาศาสตร” ข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูดานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
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สิ่งประดิษฐมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากระบวนการสรางการเรียนรูแกผูเรียน อันจะนําไปสูการ

จัดการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐาน อยางมีคุณภาพ  

  2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 2.1 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน เกิดการเรียนรูในกระบวนการประดิษฐ คิดคน นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร  
 2.2 เพ่ือสรางและพัฒนาผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงาน
วิทยาศาสตรท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ 
  2.3 เพ่ือสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรผลงานดานการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
3. กรอบแนวคิด  
  

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

4.1 ข้ันวางแผนงาน (Plan) 

   4.1.1 ประชุมชี้แจง 

      4.1.2 แตงตั้งคณะทํางาน 

   4.1.3 วางแผนการดําเนินงาน 
4.2 ข้ันดําเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 

   4.2.1 พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ 
   4.2.2 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร 
   4.2.3 พัฒนาผลงานสูการประกวด 
  4.3 ข้ันสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
   4.3.2 ติดตามการปฏิบัติงาน 
  4.4 ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

4.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน 

      4.4.2 สรุปรายงานเสนอผูเก่ียวของเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
 
 

พัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ 
โครงงานวิทยาศาสตร 

1. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
    1.1 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
    1.2 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
    1.3 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
    1.4 สิ่งประดิษฐประเภทองคความรู 
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ 
2. ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร  
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5. ผลการดําเนินโครงการ 
 5.๑ ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

๕.๑.๑ ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูท่ีไดเรียน มาประดิษฐคิดคน สรางสรรคพัฒนา 

นวัตกรรมได 

๕.๑.๒ ผูเรียนสามารถใชสื่อท่ีหลากหลาย เชน การคนควาจากอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอรใหมๆ และการใชวารสารสาขาเฉพาะทาง ผลจากการคันควา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ปรับ

ประยุกตโดยการบันทึกขอมูลนํามาเรียบเรียงเปนผลงานวิจัย และโครงงานได 

      5.1.3 ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนในรายวิชาตาง ๆ และความคิดสรางสรรค

จัดทําเปนโครงงาน ผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหทําใหเกิดองคความรูใหม ๆ ไดเปนผลงานท่ีมี

คุณภาพ พัฒนาตอยอดเปนโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ระดับภาค และระดับชาติ รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑสูการผลิตในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม 

     ๕.๑.๔ ผูเรียนใชความรู ทักษะ ความสามารถ สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง             

มีคุณคา สามารถนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาสังคม และชุมชนไดเปนอยางดี 

     ๕.๑.๕ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในการคิดคัน พัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร และ

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ในรางวัลท่ีไดรับ ไมวาจะเปนรางวัลระดังจังหวัด ระดับภาค รวมถึงระดับชาติ 

ความสําเร็จนี้จะเปนการจุดประกาย แรงกระตุน ใหกับผูเรียนในรุนตอไป ทําใหเกิดเปนแรงจูงใจ และมุงท่ีจะ

ใชทักษะความรูท่ีไดเรียนมาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในวิชาชีพของตนเอง 

    ๕.๑.๖ ผูเรียนไดพัฒนาผลิตภัณฑท่ีคิดคนข้ึน จนสามารถผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย 

กอใหเกิดรายได และเปนการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

   ๕.๒ ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 

     5.2.1 ใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 ดานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และ

โครงงานวิทยาศาสตร ของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ และผลงานท่ีไดรับการเผยแพร

ระดับชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

    5.2.2 ผลิตภัณฑสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาท้ังในดานผลงานท่ีไดรางวัล และผลงานท่ี

เผยแพรในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 

     ๕.๒.3 สรางรายไดใหกับสถานศึกษา จากผลงานท่ีผานการพัฒนาจนสามารถผลิตเพ่ือ

จําหนายไดในเชิงพาณิชย 

   ๕.๓ ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม 

      การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางสรรคผลงานท่ีอนุรักษ

มรดกของทองถ่ิน เชน การนําถ่ัวหรั่งมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารเชา การนําวานหางจระเขมาพัฒนาเปน

เจลลางมือ เปนตน มีการพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต การยึดอายุการเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภัณฑท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และนําวัตถุดิบในทองถ่ิน มาคิดคน พัฒนาเปนผลิตภัณฑชนิดใหม ชวยสราง

มูลคาเพ่ิม  
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6. นวัตกรรมท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนท่ีได 
      6.1 ผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
 6.1.1 รางวัลระดับชาติ  จํานวน 3 รางวัล ดังนี้ 
        1) ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง (KACANG PO 
KRUNCH)  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
       2) หมวกแฟชั่น 2 in 1  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
         3) เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 

 6.1.2 รางวลัระดับภาค  จํานวน 1 รางวัล ดังนี้ 
                  1) ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D VEGGIES EATS) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

 6.1.3 รางวลัระดับจังหวัด  จํานวน 11 รางวัล ดังนี ้
1) ผลิตภัณฑของท่ีระลึก บุหงา – บุหลัน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 
2) ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
3) ชอนชีวภาพจากแปงขาว  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน 
4) เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง 
5) ผลิตภัณฑซุปเนื้อตาลโตนดเพ่ิมใยอาหารก่ึงสําเร็จรูป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

เหรียญทอง 
6) Bio Nursery Bag Plant  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
7) ตาขายดักฝนดวยสีธรรมชาติ (Dreamcather)  ไดรับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน 
8) ภาพพิมพแกะไม จากจิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ  

จังหวัดปตตานี  ไดรับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง 
9) โคมไฟลานนาลายชองลมกุฏิสงฆวัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี  

ไดรับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน 
10) การเขียนลวดลายบนผืนผาโดยการใชยางเปลือกกลวยหิน ไดรับรางวัลชมเชย 

เหรียญทองแดง 
11) Biological spoon made from rice flour  ไดรับรางวัลชมเชย 

      6.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร 
 6.2.1 รางวัลระดับชาติ  จํานวน 2 รางวัล ดังนี้ 
  1) การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรน้ํามัน  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
  2) กระถางชีวภาพ  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 6.2.2 รางวัลระดับจังหวัด จํานวน 5 รางวัล ดังนี้ 
  1) ผลของน้ําใบยอตอคุณภาพของขาวยําใบยอก่ึงสําเร็จรูป ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
  2) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร ไดรับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
  3) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ No water  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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  4) การพัฒนาผลิตภัณฑ taffy จาก Pumpkin Fiber เสริม สารสกัดสตีวีโอไซด ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 
  5) ผลของกระบวนการทําแหงแบบโฟม-แมทตอคุณภาพเครื่องดื่มผงจากขาวไรซเบอรรี่สกัด
เขมขน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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สวนที่ 2  

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 2.1.1   ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

             ท่ีตั้ง      เลขท่ี 10 ถนนหนองจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

             รหัสไปรษณีย  94000 

     โทรศัพท    073 333 000  โทรสาร 073 333 6185 

       E-mail             pattani03@vec.mail.com   

            Website          www.pnvc.ac.th  

    2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 

             เม่ือป พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนชางไมปตตานี และโรงเรียนการชางสตรี

ปตตานี ท่ีบริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ท้ังโรงเรียนชางไม และโรงเรียนการชางสตรี ใชอาคารเกา

ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปตตานี (โรงเรียนประจําจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปจจุบัน) 

พ้ืนท่ียาวตั้งแตสะพานสามัคคีไปจรดหมูบานสะบารัง ในปนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ นายสนั่น สุมิตร ผูวา

ราชการจังหวัดปตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตนพันธ  ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นายเถียร พรหมภัตต การ

เปดรับนักเรียนรุนแรกจัดการรับสมัครโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญโรงเรียนการชางสตรีคนแรก

คือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ยายมาจากโรงเรียนการชางสตรีนครศรีธรรมราช มีครูท่ีทําการสอน 2 คน 

คือ คุณครูขนิษฐ มโรหบุตร ยายมาจากโรงเรียนการชางสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร      

(หวานจิตต) ไดรับการบรรจุใหม  

        ปการศึกษา 2497 ซ่ึงเปนปแรกโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ไดเปดสอนเย็บปกถักรอย 

งานฝมือ ทําอาหาร ดอกไมสด มีนักเรียน 60-70 คน สวนใหญเปนมุสลิม จางเรียนคนละ 30 บาทตอ

เดือน ครูประจําชั้นเปนเจาหนาท่ีจายเงินให เปดสอน 2  ระดับ คือ 

              1. ระดับมัธยมตน (แผนกการชางสตรี) หลักสูตร 2 ป (เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) 

รับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   

              2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการชางสตรี) หลักสูตร 3 ป (เทียบเทาชั้นมัธยมปท่ี 6) 

รับนักเรียนท่ีจบมัธยมปท่ี 3 

        ป พ.ศ. 2498 ครูใหญไพจิตร เศวตวรรณ อยูได 1 ป ในไดยายไปดํารงตําแหนงครูใหญ

โรงเรียนการชางสตรีนครปฐม และเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2498  กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง  

นางขนิษฐ มะโรบุตร ครูโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ใหดํารงตําแหนงครูใหญและไดดํารงตําแหนง

จนกระท่ังเกษียณอายุราชการ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2522 รวมเวลาท่ีดํารงตําแหนงครูใหญ และ

อาจารยใหญท้ังสิ้น 24 ป 

        ป พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาใหจัดหาท่ีดิน เปนท่ีจัดตั้งโรงเรียนการชางชายปตตานีและ

โรงเรียนการชางสตรีปตตานี โรงเรียนการชางชายปตตานีไดท่ีดินอยูตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปจจุบัน) 
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เนื้อท่ีประมาณ 30 ไร และโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ไดท่ีราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด 

(โรงเรียนเดชะปตนยานุกูลปจจุบัน) มีเนื้อท่ีประมาณ 30 ไร กรมอาชีวศึกษาไดตั้งงบ ประมาณเพ่ือซ้ือท่ีดิน

สรางโรงเรียน  เปนเงิน 351,220 บาท (สามแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยยี่สิบบาทถวน)  

             ป พ.ศ. 2500-2502 ไดรับงบประมาณเพ่ือถมท่ีและสรางอาคารเรียน ลักษณะอาคาร

เรียนท่ีสรางเปนเรือนไม 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แลวเสร็จในป 2502 

         ป พ.ศ. 2502 โรงเรียนไดยายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานท่ีใหมตั้งแตวันท่ี 1 

มิถุนายน 2502 สถานท่ีใหมตั้งอยู เลขท่ี 10 ถนนสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด

ท้ังหมด 32  ไร 3 งาน 42 ตารางวา ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสถานศึกษาในปจจุบัน  

         ปการศึกษา 2502  ไดเปดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนตน โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้น ม.3 และ ม.6  

            ป พ.ศ. 2507 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนเรือนไมใตถุนสูง 1 หลัง  

            ปการศึกษา 2508 โรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหอยูในโครงการขององคการยูนิเซฟ ซ่ึงมี

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป ไดเปดแผนกวิชาตาง ๆ ดังนี้  

                   - แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ  

                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป  

                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ไดแก  ชางเครื่องเคลือบดินเผา, ชางหนัง, ชาง

โลหะรูปพรรณ รวมเรียกวา แผนกคหกรรมศาสตร เปดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การทําดอกไมแหง เย็บ

ปกถักรอยและอ่ืน ๆ  

 ป พ.ศ. 2508 ไดรับงบประมาณสรางโรงหัตถกรรม 1 หลัง ใหใชในการเรียนหัตถกรรม  

 ป พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปท่ี 1 ปท่ี 2 และ ปท่ี 3  

ลงตามลําดับ  

 ป พ.ศ. 2509 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน 1 หลัง เปนเรือนไม  

    ป พ.ศ. 2510 ไดสรางอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  

    ปการศึกษา 2511 รับนักเรียนชั้น ม.ศ.3 เขาเรียนชั้น ม.ศ.4 สายอาชีพเพียงอยางเดียว  

    ปการศึกษา 2516 ไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการชางสตรีปตตานี เปนโรงเรียน

อาชีวศึกษาปตตานี เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2516 

    ปการศึกษา 2518 เริ่มใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518  

มีหลักสูตร 2 ป (ม.ศ.4 และ ม.ศ.5)  

    ปการศึกษา 2519 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปดแผนกวิชาพณิชยการอีก 1 แผนกวิชา 

และปนี้ไดยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  

 ปการศึกษา 2520 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 

หลักสูตร 1 ป  

 ป พ.ศ. 2521 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารตึก คหกรรมศาสตร เปนอาคาร  

2 ชั้น เต็มตามโครงการ 1 หลัง 
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 ป พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกูของ

ธนาคารโลกท่ีจังหวัดปตตานีเปนแหงแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต เพ่ือเปนศูนย กลาง 

ในการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปตตานี และในจังหวัดใกลเคียงท่ีอยูในระยะ 15 

กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงไดใหอาจารยพิเชษฐ คงทน ผูอํานวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ

เจาหนาท่ีมาสํารวจพ้ืนท่ีและในท่ีสุดไดดําเนินการปลูกสรางตึกศูนยฝกวิชาชีพแหงนี้และแลวเสร็จใน  

พ.ศ. 2524 โดยใชพ้ืนท่ีรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 ป พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซ่ึงยายมาจากโรงเรียน

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ  

ปการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาไดเปดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 

หองเรียน  

ปการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาไดกําหนดใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช  2524  เปนหลักสูตรตอเนื่อง 3 ป  

ปการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพ่ิมอีก 1 สาขา และไดยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปตตานี เปน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2525 

ปการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 

ป พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการซ่ึงเปน

อาคาร 4  ชั้น  24  หองเรียน  

ปการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาใหเปดรับนักศึกษา

เพ่ิมเติม คือ  

        - ระดับ ปวช. เปดสาขาวิชาศิลปะประยุกต  

        - ระดับ ปวส. (พิเศษ)  เปดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาท่ีสําเร็จ

มัธยมศึกษาปท่ี  6 สายสามัญท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ  

        - ระดับ ปวท. เปดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตรท่ัวไป ผาและเครื่องแตงกาย  

        - ระดับ ปวส  เปดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ผาและเครื่องแตงกาย  

ป พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งยายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และแตงตั้ง นางกันยา  อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  

ป พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ เปนอาคาร 4 

ชั้น คือ อาคารคหกรรมศาสตรในปจจุบัน  และไดรับงบประมาณสรางโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ป พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสมจิตต กะระณา ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีตอจาก นางกันยา อเนกชัย ซ่ึงไดรับรับคําสั่งไปดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการศูนยฝกวิชาชีพปตตานี  

ป พ.ศ. 2531  วิทยาลัยฯ ไดงบประมาณสรางอาคารแสดงและจําหนายผลผลิต 1 หลัง        
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ป พ.ศ. 2533  กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย จากวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภูเก็ต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตอจาก นางสมจิตต กะระณา  

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ป พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติใหเปดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ  

      ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติใหยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

และเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม ดังนี้  

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยรับจากผูจบ ม.6 

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  

      ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดเปดทําการสอน 3 หลักสูตร คือ  

               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

        - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  

      ป พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย ไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญกรม

อาชีวศึกษา และแตงตั้งนางโกสุม สุทธิสิงห มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี อยู

เพียง 1 ป เกษียณอายุราชการ ในป พ.ศ 2541 

                    ป พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแตงตั้งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภูเก็ต มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จนถึงป พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามี

คําสั่งใหนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต ชวงนี้เปนชวงท่ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีมีอาคารพรอมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา

ภายในอาคารและการจัดภูมิทัศนภายในวิทยาลัย ซ่ึงไดแกหองประชุม, หองปฏิบัติงาน, หองเรียนแผนกวิชา

เลขานุการ, หองเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง (Self-access learning), หองอินเตอรเน็ต, มีหองหมอ

ภาษาทดสอบการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาใหสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย 

ไดชัดเจนถูกตอง,ปรับปรุงเพ่ิมสถานท่ีพักผอนและเพ่ิมบรรยากาศใหรมรื่นนาอยูยิ่งข้ึน เปดรานจําหนาย

อาหารกลางวันบุฟเฟต ชื่อราน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแกบุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท 

เปนท่ีฝกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มสงเสริมการทําโรตีกรอบ

และน้ําปรุงแกงสมออกตลาด  

         ป พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีคําสั่งใหนางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพทาย

เหมือง จังหวัดพังงา มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีจนถึงป พ.ศ. 2550 กรม

อาชีวศึกษาปคําสั่งให นางสงบ พรหมจินดา ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในชวงนี้

ธุรกิจโรตีกรอบไดรับการสงเสริมใหศิษยเกายึดเปนอาชีพในโครงการสงเสริมศิษยเกาประกอบอาชีพอิสระ 

สงเสริมใหมีการแสดงดิเกรฮูลูของนักศึกษาจนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสรางสรรค

เยาวชนไทยรับถวยรางวัลประทานจาก พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณวลีนารีรัตน (การประกวดดิเกร

ฮูลู) ในป 2548  ชวงนี้การรับนักเรียนใหมมีนโยบายอยากเรียนสาขาใดตองไดเรียน ไมมีการสอบคัดเลือก

เขาเรียน 
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         ป พ.ศ.2547 เกิดสถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต วิทยาลัยตองปรับลด

รอบการสอนไมมีรอบบาย ชั่วโมงสุดทายแตละวันเลิกไมเกิน 17.00 น. มีผลกระทบดานปริมาณผูเรียน 

นักเรียนนอกพ้ืนท่ีปตตานี เชน นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไมกลามาเรียน ผูปกครองบางสวนยายถ่ิน

และสงบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอ่ืน 

         ป พ.ศ.2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนางสาวพูลสุข ธัชโอภาส 

จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ได

ดําเนินการสานตอโครงการพัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสูอุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุทําเปนโรงงาน

ในโรงเรียนผลิตจําหนายตลอดป ปรับปรุงรานอาหารเทียนทองเปนรานอาหารฮาลาลตนแบบเปด  

R paradise Spa พัฒนาหองเรียนตามสภาวการณ ในสาขาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

สนับสนุนสื่อ อุปกรณในหองเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน

สงเสริมการจัดการเรียนท่ีเปนชิ้นงาน โครงการ นํามาตอยอดดวยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ เขาแขงขันไดรับรางวัลระดับชาติอยางตอเนื่องและสงเสริมตอยอดเชิงธุรกิจ มีรายได มีอาชีพ

อยางยั่งยืน 

        ป พ.ศ.2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนางสาธิตา ทันตเวช 

จากวิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดสานตอ

โครงการสรางอาคารเรียน 4 ชั้น พัฒนาปรับเปลี่ยนหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงหอง

ผูอํานวยการ หองประชุม หองจําหนายโรตีกรอบ จัดซ้ือรถตูเพ่ิม จํานวน 1 คัน และไดรับงบประมาณ

จัดสรางแฟลตท่ีพักอาศัย จํานวน 4 ชั้น 1 หลัง ในป พ.ศ.2563 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปวส.  

ทุกสาขาวิชา 
 

  2.1.3 การจัดการศึกษา 

          2.1.3.1 วิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานวิชาชีพสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   2.1.3.2 พันธกิจสถานศึกษา 

    1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาดานพณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเท่ียว คหกรรมและ

ศิลปกรรม 

    2) สรางเครือขายความรวมมือ ผลิตกําลังคน กับสถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

    3) บริหารจัดการวิชาชีพสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

    4) สรางผูประกอบการใหมใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

    5) สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ 
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    2.1.3.3 โครงสรางหลักสูตร 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสราง ดังนี้ 

  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2552 ดําเนินการเปดสอน 4 

ประเภทวิชา (จํานวน 10 สาขาวิชา /10 สาขางาน)  คือ 

      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  

   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  

   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  

      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
      ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผาแฟชั่น  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม  
       ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาวิจิตรศิลป/สาขางานวิจิตรศิลป 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต  
  2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ดําเนินการเปดสอน                         

4 ประเภทวิชา (จํานวน 11 สาขาวิชา / 16 สาขางาน) คือ 

        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

   - สาขาวิชาการบัญชี / สาขางานการบัญชี 

   - สาขาวิชาการตลาด / สาขางานการตลาด 

   - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน / สาขางานการจัดการสํานักงาน 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ / สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

         - สาขางานธุรกิจคาปลีกท่ัวไป  

         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  

   - สาขาวิชาการโรงแรม 

          - สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม  

          - สาขางานครัวโรงแรม  

          - สาขางานแมบานโรงแรม 

          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

- สาขาวิชาการทองเท่ียว / สาขางานการทองเท่ียว 
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        ประเภทวิชาคหกรรม 

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 

   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 

          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  

   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 

          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี)  

         ประเภทวิชาศิลปกรรม  

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

                                        - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ 

          - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ (ทวิภาคี) 
 

2.1.4 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

  2.1.4.1 สภาพชุมชน 

             วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี อยูทามกลางตัวเมืองมีสถานประกอบการ หนวยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา หางไกลจากสถานบันเทิง มีแหลงท่ีพักอาศัยสําหรับนักเรียน นักศึกษา มีบานพักภายใน

สถานศึกษาของครูและบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษา บรรยากาศดี รมรื่น พรอมท้ังมีสิ่งอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาสวนใหญ

ใชภาษาถ่ิน 

  2.1.4.2 สภาพเศรษฐกิจ 

             ครู บุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีดํารงชีวิตตามอัตภาพของเงินรายไดท่ีไดรับและ

ฐานะทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา สวนใหญยากจนจึงรูจักประหยัด มัธยัสธ ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 

  2.1.4.3 สภาพสังคม 

        ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีความเปนอยูท่ีสงบ มีระเบียบวินัย เอ้ือเฟอ เผื่อแผ 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

รูปท่ี 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  

    1) ขอมูลดานผูเรียน 

       ตารางท่ี 2.1 ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2562 

       ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.  

- สาขาวิชาการบัญชี 49   36   34   119 

- สาขาวิชาการตลาด 11   7   7   25 

- สาขาวิชาการเลขานุการ -   6   7   12 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 27   23   32   82 

- สาขาวิชาวิจิตรศลิป -   1   3   4 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 18   15   8   41 

- สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 4   2   4   10 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 25   16   28   69 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร -   1   -   1 

- สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 15   15   12   42 

รวม ระดับ ปวช. 149 0 0 122 0 0 135 0 0 406 
ระดับ ปวส.  

- สาขาวิชาการบัญชี 114   135      279 

- สาขาวิชาการตลาด 19   19      38 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลกี -    3     3 

- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 21   34      55 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 63   73      136 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 15   10 8     33 

- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร - 2   1     3 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิง่ทอ 13   22      35 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 21 15  16 18     70 

- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ - 28  - 13     41 

- สาขาวิชาการทองเท่ียว - 1        1 

รวม ระดับ ปวส. 266 46  309 43     664 

รวมระดับ ปวช และ ปวส. 415 46 0 431 43 0 135 0 0 1,070 

(ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562) 
งานทะเบียน 
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  2) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา  

      ตารางท่ี 2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 157 94 59.87 

ปวส.2 395 323 81.77 

รวม 552 417 75.54 

 

                  ตารางท่ี 2.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562  

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 182 114 62.64 

ปวส.2 424 337 79.48 

รวม 606 451 74.42 

 

        2.3.2 ขอมูลดานบุคลากร  

                  ตารางท่ี 2.4 ขอมูลบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน) 
สอนตรงสาขา(คน) 

ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ 5 5 - 

ขาราชการครู 39 39 36 

พนักงานราชการครู 15 13 15 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 22 - - 

ครูพิเศษสอน 9 4 8 

เจาหนาท่ี 7 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยาม

รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวม ครู 63 56 59 

รวมท้ังส้ิน 110 56 56 

 
(ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2562) 

 งานบุคลากร 
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        2.3.3 ขอมูลดานหลักสูตรการเรียนการสอน 

     ตารางท่ี 2.5 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.

(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.

(สาขาวิชา) 
รวม(สาขาวิชา) 

พาณิชยกรรม 4 5 9 

ศิลปกรรม 2 1 3 

คหกรรม 3 3 6 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 2 3 

รวมท้ังส้ิน 10 11 21 

        2.3.4  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

     ตารางท่ี 2.6 ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 5 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 0 

อาคารอเนกประสงค 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมท้ังส้ิน 12 

        2.3.5  ขอมูลดานงบประมาณ 

     ตารางท่ี 2.7 ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 9,720,325.49 

งบดําเนินงาน 5,136,548.79 

งบลงทุน 15,552,290.00 

งบเงินอุดหนุน 5,241,328.82 

งบรายจายอ่ืน 6,736,221.01 

รวมท้ังส้ิน 42,386,714.11 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 

 2.4.1 ปรัชญา 

             ทักษะเดน เนนคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม 

 2.4.2 อัตลักษณ 

             ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝใจบริการตรงเวลา 

 2.4.3 เอกลักษณ 

             สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพ่ืออาชีพ 
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 2.5.1 วิสัยทัศน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สูความ

ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.5.2 พันธกิจ 

  พันธกิจท่ี 1 สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทาง

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  

  พันธกิจท่ี 2 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือใหชุมชน และทองถ่ินมีอาชีพ 

สรางรายไดท่ีม่ันคง 

  พันธกิจท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือใหกับชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการ

พัฒนาการอาชีวศึกษา 

  พันธกิจท่ี 4  สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณเปนผูประกอบธุรกิจมืออาชีพ

อยางมีคุณธรรม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

  พันธกิจท่ี 5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ นอมนําหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสูระดับสากล 

 2.5.3 เปาประสงค 

  1) เพ่ิมปริมาณผูเรียนดานวิชาชีพ 

  2) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผูผานการฝกอบรมวิชาชีพใหมีมาตรฐาน 

  3) เพ่ิมและพัฒนาเทคโนโลยีดานวิชาชีพเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และบริการ

ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

  4) สรางระบบเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝก

ทักษะอาชีพและประสบการณท้ังในและตางประเทศ 

  5) สรางนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู พัฒนาอาชีพใหชุมชน 

  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.5.4 ยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ 

สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการ

อาชีวศึกษา 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.5.5 กลยุทธ 

  พันธกิจท่ี 1 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปน

เลิศเฉพาะทาง 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ 

  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

  พันธกิจท่ี 2 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดาน

อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสราง

คุณภาพชีวิต  

  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับ

กับการพัฒนาประเทศ 

  พันธกิจท่ี 3 

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนน

การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

  กลยุทธท่ี 2 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  พันธกิจท่ี 4 

  กลยุทธท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ

ตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ  คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

  พันธกิจท่ี 5 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
       2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

          ตารางท่ี 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 
  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

1 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีผลการปฏิบัติหนาท่ีในการบริหาร
การจัดกิจกรรมดีเดน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โลประกาศ
เกียรติคุณ 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 
ผูใหการสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมทองเท่ียวปตตานี
อาเซียน "กตัญูคูฟามหาสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ปตตานี 

โลเกียรติคุณ จังหวัด 

ศาลเจาเลงจูเกียง 
จังหวัดปตตานี 

มูลนิธิเทพปูชนียสถาน 
(เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว) 

3 

การรับรองเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการทองเท่ียว 
การโรงแรม ภัตตาคาร และรานอาหาร สาขาผูประกอบ
อาหารฮาลาล 

เกียรติบัตร 
 

ชาติ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องคการมหาชน) 

 4 
องคการมาตรฐานดีเดน กลุมจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส สถานศึกษาขนาดกลาง 

องคการ
มาตรฐาน

ดีเดน 

กลุม
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 5 

เปนหนวยงานสนับสนุนการสรางสุขภาวะองคกรใน 
SMEs โครงการสงเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองคกรใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP 

เกียรติบัตร ชาติ 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และ
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ 
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 2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 

  ตารางท่ี 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 
  

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

1 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
“คุรุสดุดี” ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเปนท่ีประจักษชัด 

คุรุสดุดี ชาติ คุรุสภา 

2 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข  
ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ครูดีศรี
อาชีวศึกษา 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

3 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ฮาลาล ในหัวขอ "นวัตวิถีฮาลาลนําไทยสูเวทีโลก" (Halal 
Scientist Competition 2019) ระดับประเทศ สาขา
วิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพ ผลงาน โครงงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรนามัน 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ 
ศูนยวิทยาศาสตรฮา
ลาล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

4 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูท่ีปรึกษาผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือทดแทนการ
ใชพลาสติกในการจัดงาน โครงการจัดงานอยางไร ลดการ
ใชพลาสติก "Say No To Plastic" ผลงาน "บรรจุภัณฑ
จากกาบกลวย" 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ 

สํานักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการ
มหาชน) 

5 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ฮาลาล ในหัวขอ "นวัตวิถีฮาลาลนําไทยสูเวทีโลก" (Halal 
Scientist Competition 2019) ระดับประเทศ สาขา 
สิ่งประดิษฐ ผลงาน กระถางชีวภาพ 

รอง

ชนะเลิศ 

อันดับ 2 

ชาติ 

ศูนยวิทยาศาสตร 

ฮาลาล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

6 

นายมัรซูกี  มะเย็ง  
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติครั้งท่ี 4 
(Halal Business Plan Contest-HBPC 2019) ประเภท
นําเสนอแผนธุรกิจ “ซาลาเปาม่ันโด ปาตานี” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ 
มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 
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 2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

7 

นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวศศิธร  แสนปนตา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑ
อาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง 
(KACANG PO KRUNCH)” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญทอง  

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

8 

นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลรัตน  ผองใส 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผัก
แผน 4D (4D VEGGIES EATS)” 

ชมเชย 
เหรียญทอง  

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

9 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นายฮัสลี นิฮะ 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
นายชาคริต  สะแม 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “หมวกแฟชั่น 2 in 1” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

10 

นายฮะฟซุดดีน  เจะมุ 
นางมาเรียม  เจะมะ 
นางสาวรุจิรา  บาเหาะ 
นายวีรพงษ  บรรจุสุวรรณ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด” 
 
 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 3 

เหรียญเงิน 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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     2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
11 นางสาวกมลรัตน  ผองใส 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะการประกอบหารไทยเชิงธุรกิจ”  
ประเภทขาวแช ระดับปวช. 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

12 นางสาวศันสนีย  มะมิง 
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกาย 
สูสากล” (ทีม ปวส.)  

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 นางราตรี  อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา” 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
14 นางปานตา  วิมลม่ิง 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะจิตรกรรมไทย” 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

15 

นางสาวอลิษา  อูเมาะอาลี 
นางสาวศันสนีย มะมิง 
ครูผูควบคุมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ  
สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ 

ชนะเลิศ
อันดับ ๑ 

ภาค 

 
 

สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 12 สงขลา 

16 

นายฐิติพันธ  นวลนิล 
ครูผูควบคุมกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 17 ประจําป 2562  
“สังขหยดเกมส”การแขงขันฟุตบอล ประเภททีมชาย 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 

นางสาวนาตยา ประสมศรี 
ครูผูควบคุมการสวดมนตหมูสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

18 

นางสาวศศิธร  แสนปนตา  
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะ การออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารไทย
โมเดิรนม้ือคํ่า ระดับปวส. 
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

 



 
31 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

19 

นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลรัตน  ผองใส 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผัก
แผน 4D (4D VEGGIES EATS)” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

20 

นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวศศิธร  แสนปนตา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑ
อาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง 
(KACANG PO KRUNCH)” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญทอง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

21 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวพิมญาดา  ทองหนูแดง 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  
ผลงาน “เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน” 

ชมเชย 
เหรียญทอง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางราตรี  อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน 
นายฮัสลี  นิฮะ 
นางสุภาทิพย  บุญภิรมย 
นายชาคริต  สะแม 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลงาน  
“หมวกแฟชั่น 2 in 1”  
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3  

เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 



 
32 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

23 

นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ 
นางสาวสุนิสา พงษระโนต 
นายณัฐชนน นานิรัติศัย 
นายฮะฟซุดดีน  เจะมุ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภัณฑของท่ีระลึก 
บุหงา - บุหลัน” 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

24 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางมาเรียม  เจะมะ 
นางสาวพรพิสุทธิ์  นวลนิล 
นางสาวรูบัยอะห  สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา  แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญเงิน 

ภาค 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

25 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาว โนสียะห อาแวยา 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํา
ยางพารา” 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

26 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา  บาเหาะ 
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน 
“ชอนชีวภาพจากแปงขาว” 
 
 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 



 
33 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

27 

นางสาวรุจิรา  บาเหาะ 
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 10 
องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน  
“Bio Nursery Bag Plant” 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

28 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอย
สลายไดจากวัตถุดิบเหลือใช” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ  
ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2562            

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

29 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ ทอฟฟ จากเสน
ใยฟกทองเสริม สารสกัดสตีวีโอไซด” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา -
เอสโซ ครั้งท่ี 30ประจําปการศึกษา 2562 

ชมเชย 

เหรียญเงิน 
ภาค 

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

 
 
 

30 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก 
Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-
เอสโซ ครั้งท่ี 30 ประจําปการศึกษา 2562 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

 
 

31 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ 
No water” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งท่ี 30 ประจําป
การศึกษา 2562 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 

 
 
 

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

 
 



 
34 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 

32 
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส. ป
การศึกษา 2562 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
33 

นางสาวกมลรัตน  ผองใส 
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะการประกอบหารไทยเชิงธุรกิจ” ประเภทขาวแช 
ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
34 

นางสาวศันสนีย  มะมิง 
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล” 
(ทีม ปวส.)  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
35 

นางราตรี  อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
36 

นางปานตา  วิมลม่ิง 
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
“ทักษะจิตรกรรมไทย” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

37 

นางสาวศศิธร  แสนปนตา 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
และการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล” ประเภท
อาหารไทยโมเดิรนม้ือคํ่า ระดับปวสง 

ชมเชย ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลรัตน  ผองใส 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผัก
แผน 4D (4D VEGGIES EATS)” 
 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 

 

 



 
35 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

39 

นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวศศิธร  แสนปนตา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑ
อาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง 
(KACANG PO KRUNCH)” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

จังหวัด 

 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

40 

นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวพิมญาดา  ทองหนูแดง 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “เจลลี่ขาวมีสี
สกัดเขมขน” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

เหรียญทอง 

จังหวัด 

 
 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

41 

นางสาวดีลา  เถาะ 
นางสาวกมลทิพย  ทองสุข 
นางสาวสูรยานี  บาราเฮง 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาววรรณศิริ  สุนทรกุมาร 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑซุป
เนื้อตาลโตนดเพ่ิมใยอาหารก่ึงสําเร็จรูป” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

42 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นายฮัสลี นิฮะ 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
นายชาคริต  สะแม 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “หมวกแฟชั่น 2 in 1” 
 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 



 
36 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

43 

นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ 
นางสุวรรณา อรุณพันธ 
นางสาวสุนิสา พงษระโนต 
นาย ณัฐชนน นานิรัติศัย 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภัณฑของท่ีระลึก 
บุหงา - บุหลัน” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญเงิน 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

44 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นางปานตา  วิมลม่ิง 
นางกรุณา  บุญธรรม 
นายวรภัทร  ธุวสันติ 
นางสาวปยาภรณ  ชาติบุปผาพันธ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ภาพพิมพแกะไมจาก
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ 
จังหวัดปตตาน”ี 

 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

45 

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี 
นางสาวสุนิสา พงษระโนต 
นางแวไมซาเราะ ราเหม 
นางศิริวรรณ เพ็งสง 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ตาขายดักฝนดวยสี
ธรรมชาติ (Dreamcather)” 
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

46 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นางปานตา  วิมลม่ิง 
นางราตรี อิสสระโชติ 
นายวรภัทร  ธุวสันติ 
นายแดน  วิเศษสาธร 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “โคมไฟลานนาลายชองลม
กุฏิสงฆวัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตาน”ี 

 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 



 
37 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

47 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางมาเรียม  เจะมะ 
นางสาว พรพิสุทธิ์ นวลนิล 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจ
ลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด” 

ชนะเลิศ  
เหรียญเงิน 

จังหวัด 
 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

48 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาว โนสียะห อาแวยา 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํา
ยางพารา” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญเงิน 

จังหวัด 
 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

49 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ชอนชีวภาพจาก
แปงขาว” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

เหรียญเงิน 

จังหวัด 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

50 

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี 
นางสาวสุนิสา พงษระโนต 
นางแวไมซาเราะ ราเหม 
นางสาวศันสนีย มะมิง 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “การเขียน
ลวดลายบนผืนผาโดยการใชยางเปลือกกลวยหิน” 
 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 
 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

 



 
38 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

51 

นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์ 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 
10 องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Bio 
Nursery Bag Plant” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญเงิน 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

52 

นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ 
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
ประเภทท่ี 10 องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Biological spoon made 
from rice flour” 

 
ชมเชย 

 
จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี 

53 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอย
สลายไดจากวัตถุดิบเหลือใช” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้ง
ท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2562            

รอง
ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี 

54 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ ทอฟฟ จากเสน
ใยฟกทองเสริม สารสกัดสตีวีโอไซด” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-
เอสโซ ครั้งท่ี 30ประจําปการศึกษา 2562 
 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 

 



 
39 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 
 
 

55 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก 
Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-
เอสโซ ครั้งท่ี 30 ประจําปการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

56 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นางสาวอัซมา แสมา 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ 
No water” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งท่ี 30 ประจําป
การศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
57 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขัน
ทักษะพ้ืนฐาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส. ป
การศึกษา 2562 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
58 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูท่ีปรึกษา ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลส
ธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา” แขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส. ปการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ1 

เหรียญทอง 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

59 
นางสาววรรณนิสา  บุญแกว 
ครูผูควบคุมและฝกซอม “ การประกวดมารยาทไทย” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

60 

นางสาวสุรัฏิ์ดาห สหสันติวรกุล 
ครูผูควบคุมและฝกซอม “ การประกวดสุนทรพจน
ภาษาไทย” งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ         
ในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งท่ี 7 ปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

61 

นางสาวสุรัฏิ์ดาห สหสันติวรกุล 
ครูผูควบคุมและฝกซอม “ การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน” 
งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ครั้งท่ี 7 ปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 



 
40 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

62 
นางศิริวรรณ  เพ็งสง 
ครูผูควบคุมทีมการประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

63 
นายณัฐชนน  นานิรัติศัย 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใช
คอมพิวเตอรในงานบัญชี”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

64 
นางสาวกาญจนา  ศิริบุญมี 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

65 
นางสาวพัดดาว  ฉุนท้ิง 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

66 
นางสาวสิตา  หมุดแหละ 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

67 
นางวัชรี  จําเนียรสุข 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการนําเสนอ
ขายสินคา The Marketing Challenge”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

68 
นางสาวสุมาลี  บุญรังษี 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะกลยุทธ
การตลาดเชิงสรางสรรค Creative Marketing Plan”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

69 

นางสาวนารนี  ดอเลาะ 
นางสุนันทา  แกวศรี 
นางสาวธิรรัตน  บุญหา 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

70 

นางมีโฉนด  สุปตติ 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)”  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

71 

นางสาวกมลรัตน  ผองใส 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบ
หารไทยเชิงธุรกิจ” ประเภทขาวแช  
ระดับปวช. 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 
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2.6.2  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

72 

นางสาวศศิธร  แสนปนตา 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
และการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล” 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

73 

นางแวไมซาเราะห  ราเหม 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
และตัดเย็บเครื่องแตงกาย” (ทีม ปวช.) 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

74 

นางสาวศันสนีย  มะมิง 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกต
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

75 

นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
บรรจุภัณฑ”  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

76 

นางราตรี  อิสสระโชติ 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
มัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา” 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

77 
นางปานตา  วิมลม่ิง 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรม
ไทย” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

78 

นางกรุณา  บุญธรรม 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการวาดภาพ 
(Drawing)” 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

79 

นางสาวพรพิสุทธิ์  นวลนิล 
ครูท่ีปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม” ประเภท Classic  Bartender 
และประเภท Flair Bartender 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 
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 2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 

  ตารางท่ี 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

1 

นางสาวนูรอ  แวนาแว 
นางสาวอินละฮํา  เจะดาโหะ  
นางสาวกุลวานีย สะรีเดะ 
การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮา
ลาล ในหัวขอ "นวัตวิถีฮาลาลนําไทยสูเวทีโลก" (Halal 
Scientist Competition 2019) ระดับประเทศ สาขา
วิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพ ชื่อผลงาน โครงงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรนามัน 

รางวัล 
รอง

ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ 
ศูนยวิทยาศาสตร 

ฮาลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2 

นางสาวยัสมิน มะแซ  
นางสาวนุชนาเดีย หวันยอ 
การประกวดในโครงการจัดงานอยางไร ลดการใชพลาสติก 
"Say No To Plastic" ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือ
ทดแทนการใชพลาสติกในการจัดงาน ชื่อผลงาน "บรรจุ
ภัณฑจากกาบกลวย" 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

ชาติ 

สํานักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการ
มหาชน) 

3 

นางสาวโสรยา  ยือลาแป 
นางสาวซูรยา  วิทยสุนทร 
และ นางสาวนารีสา  ปาลายา 
การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮา
ลาล ในหัวขอ "นวัตวิถีฮาลาลนําไทยสูเวทีโลก" (Halal 
Scientist Competition 2019) ระดับประเทศ สาขา 
สิ่งประดิษฐ ชื่อผลงาน โครงงาน กระถางชีวภาพ 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ชาติ 
ศูนยวิทยาศาสตรฮา
ลาล จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

4 

นางสาวอานีฟ เจะมุ 
นางสาวมูนีฟะห มามะ 
นางสาวนัสรียะ ขเดมัน 
แผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติครั้งท่ี 4 (Halal Business Plan 
Contest-HBPC 2019) ประเภทการนําเสนอแผนธุรกิจ 
“ซาลาเปาม่ันโด ปาตานี” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร 

5 นางสาวนูรอากิน มะเด็ง  
นายมะรุสลัน สะแม  
นางสาวมินตรา หวาหลํา 
ประกวด "The Next Big Designer Contest" ออกแบบตัด
เย็บชุดเสื้อผารวมสมัยโดยใชผาไหมไทย  

 
รางวัล
ชมเชย 

 
 

ชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมหมอน
ไหมการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

6 

นางสาวอิฟตินา  มาเจะมะ 
นางสาวอาซียะห  ตาเหร 
นายพรอนันต  สงนาค 
นางสาวนัสรีน  มะเซ็ง 
นางสาวศศภัทร  คาข้ึน 
นางสาวทัศนีย  ทองใบ 
นางสาวรมมา  สาเมาะ 
นางสาวกมลชนก  แสงทอง 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอม
บริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง (KACANG PO 
KRUNCH)” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญทอง 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

7 

นางสาวยัสมีน  มะแซ 
นางสาวรุสณีย  บาเหะ 
นายภัคพล  มณีดํา 
นางสาวกูอานิส  สะอิ 
นางสาวมูนีฟะห  มามะ 
นางสาวนุชนาเดีย หวันหยอ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน“หมวกแฟชั่น 2 in 1” 
 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 2 

เหรียญทอง 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

8 

นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
นายตวนรุสดี  ตูแวบือซา 
นางสาวรอกีเยาะ  กาเจ 
นางสาวฮัลวาตี  เจะมามะ 
นางสาวนูรียา  จารง 
นางสาวนูรียะห  สะลีมิง 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจลลางมือ Aloe vera 
เสริมโพลีแซคคาไรด” 
 

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 3 

เหรียญเงิน 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

9 

นางสาวนาปสะ  มะลี 
นางสาวนิบุหงา  นิเลาะ 
นางสาวอารีตา  สะมะแอ 
นางสาวตูแวรุสนี  ตวนบือซา 
นางสาวดียานา  แดงหวัง 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D 
VEGGIES EATS)” 
 

ชมเชย 
เหรียญทอง 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 
 

10 

นายวุฒิพงค  เพ็ชรภักดี 
นางสาวอาซียะห  ตาเหร 
นางสาวสุภัควี  เกียรตินฤมล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบหารไทยเชิง
ธุรกิจ” ประเภทขาวแช ระดับปวช. 
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 

11 

นางสาวแวอาฟลา  ตาเฮร 
นางสาวซาปยะห  สาเมาะ 
นางสาวฮานีซะห  มะมิง 
นางสาวฐิติวรดา  กาญจนาทิพย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกตออกแบบตัด
เย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)  
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

 

 

ชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 
 

12 

นายภัคพล  มณีดํา 
นางาวนาตาชา  สังขทอง 
นายอานาฟ  สิเดะ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อารตเพ่ือการศึกษา” 
 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 
13 

นายศรันย  เตชะอนันตกูล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรมไทย” 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

 

ชาติ 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 
 
 
 

14 

นางสาวชุติมา  ชายพุด 
นางสาวกนกพรรณ  ตุงเนตร 
นางสาวลลิตา สุยฉอง 
นางสาวกมลนัทธ คาคะวารี 
นางสาวอังษฎาภรณ อุดมสิน 
นางสาวธนพร แกวประเสริฐ 
นางสาวลลิดา กมล 
นางสาวดวงหทัย สีแดง 
นางสาวสุธาสินี แกวนางโอ 
นางสาวกัณฑิตา ก่ีสาม 
นางสาวธรญาดา วิชญเดชสกุล 
นางสาวพรชนก ชูจรูญเดช 
การประกวดการสวดมนตหมูสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรม 
และ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธ 
ศาสนา ป 4 (4th MCU Contest) 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

 

 

 

 

ภาค 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 
15 

นางสาวรอซียะห สาแลแม 
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี ๒๘  
ระดับภาค (Worldskills Thailand 20๒๐) ประเภท
เยาวชน 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

 

ภาค 
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน ๑๒ สงขลา 

 
 

16 

นายรอฮาดี ดือราแม  
นางสาวไซนับ ดอเลาะ 
การแขงขันฟุตบอล ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 17 
ประจําปการศึกษา 2562 “สังขหยดเกมส” 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

17 

นางสาวซูฟซรูน  เจะหลง 
นางสาวอัฟนาน  สะแม 
การแขงขันทักษะ การออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารไทยโมเดิรนม้ือคํ่า ระดับ
ปวส. 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

18 
นางสาวสุไลดา  เจะหลอ 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชมเชย ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

19 
นางสาวนาปสะ  มะลี 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
การประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

ชมเชย ภาค สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

20 
นางสาววรรณผกา จันทมาศ  
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง 

 
ชมเชย 

 
ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

21 

นางสาวนาปสะ  มะลี 
นางสาวนิบุหงา  นิเลาะ 
นางสาวรุสนา  ดอเลาะ 
นางสาวตูแวรุสนี  ตวนบือซา 
นางสาวอารีตา สะมะแอ 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D 
VEGGIES EATS)” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางสาวอิฟตินา  มาเจะมะ 
นางสาวอาซียะห  ตาเหร 
นายพรอนันต สงนาค 
นางสาวศิริลักษณ  คงทน 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอม
บริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง (KACANG PO 
KRUNCH)” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญทอง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

23 

นางสาววิภาวี ธนสูังข 
นางสาววัลมูนีรา แวโนะ 
นางสาวฮานาน หะยีวาลง 
นางสาวอัฟนาน สะแม 
นายซูฟซรูน เจะหลง 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน  
“เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน” 
 

ชมเชย 
เหรียญทอง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

24 

นางสาวซุริญา ดีแม 
นางสาวรุสณีย บาเหะ 
นางสาวยัสมีน มะแซ 
นางสาวนุชนาเดีย หวันหยอ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตถศิลป ผลงาน“หมวกแฟชั่น 2 in 1”  
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3  

เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวแพรสุดา  ไกรสร 
นางสาวนูรอาฟฟะ สิเดะ 
นางสาวฮามีดะห  กาเจร 
นางสาวปทุมรัตน  แกววิไลย 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภณัฑของท่ีระลึก บุหงา - 
บุหลัน” 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

26 

นางสาวอังคณา มาหะ 
นางสาวปนัดดา เจะแฮ 
นาย ฮาฟรอน  สาและ 
นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
นายอาลีฟ   การี 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจลลางมือ Aloe vera 
เสริมโพลีแซคคาไรด” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญเงิน 

ภาค 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

27 

นางสาวปุณยาพร  เนตรสะอาด 
นางสาวสุพรรษา หอมทิพย 
นางสาวอารียา  แขวงบู 
นางสาวนูรีน   มะลี 
นายตวนรุสดี  ตูแวบือซา 
นางสาวนูรียา จารง 
นางสาวกูอานิส  สะอิ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
เซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา” 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

28 

นางสาวฮัลวาตี เจะมามะ 
นางสาวรอกีเยาะ  กาเจ 
นางสาวนูรียะห สะลีมิง 
นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
นายอาลีฟ   การี 
นายนัษฎาภูวดล  ยีอาแซ 
นางสาวมัสนา  ยามา 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” 
 

ชมเชย 
เหรียญ
ทองแดง 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

29 

นางสาวปุณยาพร  เนตรสะอาด 
นางสาวกูอานิส  สะอิ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 10  
องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Bio 
Nursery Bag Plant” 
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

30 

นางสาวฟาตีหมะ  เฮาะ 
นางสาวอาอีดะห  กาลูแป 
นางสาวอัฟนาน กาตะ 
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอยสลายไดจาก
วัตถุดิบเหลือใช” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งท่ี 29 ประจําป
การศึกษา 2562            
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

31 

นางสาวนัสรีน ลือแมะ 
นางสาวนัชมี  ปูเตะ 
นางสาวมารีสา  ทองจันทรแกว 
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟจากเสนใยฟกทองเสริม
สารสกัดสตีวีโอไซต” การประกวดโครงการวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา สมาคม-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค ภาคใต 
 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

ภาค 
ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคใต 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 
 
 

32 

นางสาวอัสมีน ยามา 
นางสาวฮาดีละ  ดอเลาะ 
นางสาวชฎาวัลย  คงเมือง                  
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra 
Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ 
ครั้งท่ี 30 ประจําปการศึกษา 2562 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

 
ภาค 

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

 
 
 

33 

นางสาวนูรีน มะลี 
นางสาวกรณภัสสร รัตนวิโรจน                            
นางสาวมนัสดา   ขาวนอย                                                     
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ  
No water” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งท่ี 30 
ประจําปการศึกษา 2562 

ชมเชย 
เหรียญเงิน 

 
ภาค 

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา 

 
 
 

34 

นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
นางสาวรอกีเยาะ  กาเจ 
นางสาวฮัลวาตี  เจะมามะ 
นางสาวนูรียะห  สะลีมิง 
นายอาลีฟ   การี 
ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส.  

ชมเชย
เหรียญเงิน 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 

35 

นายวุฒิพงค  เพ็ชรภักดี 
นางสาวอาซียะห  ตาเหร 
นางสาวสุภัควี  เกียรตินฤมล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบหารไทยเชิง
ธุรกิจ” ประเภทขาวแช ระดับปวช. 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 

36 

นางสาวแวอาฟลา  ตาเฮร 
นางสาวซาปยะห  สาเมาะ 
นางสาวฮานีซะห  มะมิง 
นางสาวฐิติวรดา  กาญจนาทิพย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกตออกแบบตัด
เย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)  
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 
 

37 

นายภัคพล  มณีดํา 
นางาวนาตาชา  สังขทอง 
นายอานาฟ  สิเดะ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อารตเพ่ือการศึกษา” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
38 

นายศรันย  เตชะอนันตกูล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรมไทย” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 

39 

นางสาวอัฟนาน  สะแม 
นางสาวซูฟซรูน  เจะหลง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล”  
ประเภทอาหารไทยโมเดิรนม้ือคํ่า ระดับปวส. 
 

ชมเชย ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

นางสาวนาปสะ  มะลี 
นางสาวนิบุหงา  นิเลาะ 
นางสาวอารีตา สะมะแอ 
นางสาวตูแวรุสนี  ตวนบือซา 
นางสาวรุสนา  ดอเลาะ 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D 
VEGGIES EATS)” 
 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

41 

นางสาวอิฟตินา  มาเจะมะ 
นางสาวอาซียะห  ตาเหร 
นายพรอนันต สงนาค 
นางสาวศิริลักษณ  คงทน 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอม
บริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง (KACANG PO 
KRUNCH)” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 



 
51 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

42 

นางสาววิภาวี ธนสูังข 
นางสาววัลมูนีรา แวโนะ 
นางสาวฮานาน หะยีวาลง 
นางสาวอัฟนาน สะแม 
นายซูฟซรูน เจะหลง 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

43 

นางสาวซูเฟย หะยีเตะ   
นางสาวนาวีซา นาแว 
นางสาวการีหมะ อูเซ็ง 
นางสาวตัสนีม ดือราแม 
นางสาว ซูฟยะห มะลิ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน“ผลิตภัณฑซุปเนื้อตาลโตนด
เพิ่มใยอาหารก่ึงสําเร็จรูป” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

44 

นายศรัณย  เตชะอนันตกูล 
นายศตวรรษ หมันและ 
นางสาวสุดารัตน  ผองพันธ 
นางสาวธนวรรณ  นุมนุม 
นางสาวณัฏฐี  แวนแกว 
นางสาวปยกมล  สดชื่น 
นางสาวณฤดี  วงษประชุม 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ภาพพิมพแกะไมจากจิตรกรรมไทย
แบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี” 
 

เหรียญเงิน จังหวัด 

 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

45 

นางสาวซุริญา ดีแม 
นางสาวรุสณีย บาเหะ 
นางสาวยัสมีน มะแซ 
นางสาวนุชนาเดีย หวันหยอ 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “หมวกแฟชั่น 2 in 1” 

ชนะเลิศ  
เหรียญทอง 

จังหวัด 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี



 
52 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

46 

นางสาวแพรสุดา  ไกรสร 
นางสาวนูรอาฟฟะ สิเดะ 
นางสาวฮามีดะห  กาเจร 
นางสาวปทุมรัตน  แกววิไลย 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภณัฑของท่ีระลึก บุหงา - 
บุหลัน” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2  

เหรียญเงิน 

จังหวัด 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

47 

นางสาวกอมารียะห  อาบู 
นางสาวซาฟรา  วาหลง 
นางสาวฟรดาวร อาบู 
นางสาวยามีละห  บือราเฮง 
นางสาวซูรียา  ดือราแมหะยี 
นางสาวมีรฟต  ตาเยะ 
นางสาวอาสือมะ  สามะ 
นางสาวปารีดา  สะอิ 
นางสาวโสรยา  ยือลาแป 
นางสาวซูรยา  วิทยสุนทร 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ตาขายดักฝนดวยสีธรรมชาติ 
(Dreamcather)” 
 

เหรียญเงิน จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

48 

นายศรันย  เตชะอนันตกูล 
นายอักรอม  เจะมะ 
นางสาวนูรฟา  ดอเลาะ 
นางสาวกัลปยากรณ  ราชมณี 
นายซาฟอี แวหลง 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “โคมไฟลานนาลายชองลมกุฏิสงฆวัด
ควนใน อําเภอปะนาเระ  
จังหวัดปตตานี” 
 

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 

 

 



 
53 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

49 

นางสาวอังคณา มาหะ 
นางสาวปนัดดา เจะแฮ 
นาย ฮาฟรอน  สาและ 
นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
นายอาลีฟ  การี 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจลลางมือ Aloe vera 
เสริมโพลีแซคคาไรด” 
 

ชนะเลิศ  
เหรียญเงิน 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี 

50 

นางสาวปุณยาพร  เนตรสะอาด 
นางสาวสุพรรษา หอมทิพย 
นางสาวอารียา  แขวงบู 
นางสาวนูรีน   มะลี 
นายตวนรุสดี  ตูแวบือซา 
นางสาวนูรียา จารง 
นางสาวกูอานิส  สะอิ 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
เซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1  

เหรียญเงิน 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี 

51 

นางสาวอัลวาตี  เจะมามะ 
นางสาวรอกีเยาะ  กาเจ 
นางสาวนูรียะห  สะลีมิง 
นางสาวสือศิริ  เลนุกูล 
นายอาลีฟ  การี 
นายนัษฎาภูวดล  ยีอาแซ 
นางสาวมัสนา  ยามา 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

เหรียญเงิน 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 

 

 

 



 
54 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

52 

นางสาวซาฟรา  วาหลง 
นางสาวฟรดาวร อาบู 
นางสาวกอมารียะห  อาบู 
นางสาวซูรียา  ดือราแมหะยี 
นางสาวมีรฟต  ตาเยะ 
นางสาวยามีละห  บือราเฮง 
นางสาวสารีฮะห แวเย็ง 
นางสาวซากิยะฮ แวกือจิ 
นางสาวอาสือมะ  สามะ 
นางสาวปารีดา  สะอิ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน“การเขียนลวดลายบนผืนผา
โดยการใชยางเปลือกกลวยหิน” 

เหรียญ
ทองแดง 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี 

53 

นางสาวปุณยาพร  เนตรสะอาด 
นางสาวกูอานิส  สะอิ 
 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 10 องค
ความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Bio Nursery 
Bag Plant” 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญเงิน 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

54 

นายนัษฎาภูวดล  ยีอาแซ 
นางสาวมัสนา  ยามา 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทท่ี 10 องคความรู
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Biological spoon made 
from rice flour” 

เหรียญเงิน จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

55 

นางสาวฟาตีหมะ  เฮาะ 
นางสาวอาอีดะห  กาลูแป 
นางสาวอัฟนาน กาตะ 
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอยสลายไดจาก
วัตถุดิบเหลือใช” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งท่ี 29 
ประจําปการศึกษา 2562            
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 



 
55 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

56 

นางสาวนัสรีน ลือแมะ 
นางสาวนัชมี  ปูเตะ 
นางสาวมารีสา  ทองจันทรแกว 
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟจากเสนใยฟกทองเสริม
สารสกัดสตีวีโอไซต” การประกวดโครงการวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา สมาคม-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค ภาคใต 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 
 

57 

นางสาวอัสมีน ยามา 
นางสาวฮาดีละ  ดอเลาะ 
นางสาวชฎาวัลย  คงเมือง                  
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra 
Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ 
ครั้งท่ี 30 ประจําปการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 
 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 
 

58 

นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
นางสาวรอกีเยาะ  กาเจ 
นางสาวฮัลวาตี  เจะมามะ 
นางสาวนูรียะห  สะลีมิง 
นายอาลีฟ   การี 
ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส.  
ปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

59 

นางสาวสุพรรษา หอมทิพย 
นางสาวอารียา  แขวงบู 
นางสาวนูรียา จารง 
ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติ
เคลือบน้ํายางพารา” แขงขันทักษะพ้ืนฐาน กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ระดับปวส.  
ปการศึกษา 2562 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

เหรียญทอง 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

60 
นางสาวโสรยา ยือลาแป 
การแขงขันทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร 

 
61 

นางสาวสุไลดา  เจะหลอ 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน  
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 



 
56 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

62 
นางสาวนาปสะ  มะลี 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
การประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

63 

นางสาวปุณยาพร  เนตรสะอาด 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ 
 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

64 
นางสาวสุธาสินี  แกวนางโอ 
นายนณัฐพงศ  กิจวานิชเสถียร 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

65 
นางสาวกนกพรรณ  ตุนเนตร 
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

66 
นางสาววรรณผกา จันทมาศ  
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตาน ี

67 
นายนุรุดดีน  อาแว 
การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

68 
นางสาวอัมพิกา  ดวงจันทร 
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด 

69 

นางสาวนูรอาฟฟะ สิเดะ 
นางสาวฮามีดะห  กาเจร 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงาน
บัญช”ี  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
70 

นางสาวบุษยา  พรหมจันทร 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
71 

นางสาวบุษยา  พรหมจันทร  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
72 

นางสาวอัศรียะห  เจะแว 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 
 

73 

นายวัชรพงศ  ยอดยิ่ง 
นางสาวอรอุมา  ดาราโป 
นางสาวนูรีดา  หะยีสะรี 
นางสาวอนันทพร  ประณีต 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการนําเสนอขายสินคา 
The Marketing Challenge”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

74 

นายรุสลัม  มายิ 
นางสาววีนัส  บาเละ 
นางสาวฟาเดียร  สาและ 
นางสาวเจะนูรีซัน  เปาะเงาะ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค Creative Marketing Plan”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

75 

นายธนพนธ  ศิริสวัสดิ ์
นางสาวนัสรียะ  ขเดมัน 
นางสาวมูนีฟะห  มามะ 
นางสาวอานีฟ  เจะมุ 
นางสาวซุลฟา  โตะหลง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
76 

นางสาวปภาพันธ  ซ้ีซาย 
นายวรากร  วิเชียรศรี 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce)”  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

77 

นายวุฒิพงค  เพ็ชรภักดี 
นางสาวอาซียะห  ตาเหร 
นางสาวสุภัควี  เกียรตินฤมล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบหารไทยเชิง
ธุรกิจ” ประเภทขาวแช ระดับปวช. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

78 

นางสาวอัฟนาน  สะแม 
นางสาวซูฟซรูน  เจะหลง 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล”  
ประเภทอาหารไทยโมเดิรนม้ือคํ่า ระดับปวส. 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 
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2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  (ตอ) 

ท่ี ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 
 
 

79 

นางสาวรอซียะห  สาแลแม 
นางสาวรุสดา  รีรา 
นางสาวอาตีกัฟ  ยูโซะ 
นางสาวมนัสดา  ขาวนอย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแตงกาย” (ทีม ปวช.) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

80 

นางสาวแวอาฟลา  ตาเฮร 
นางสาวซาปยะห  สาเมาะ 
นางสาวฮานีซะห  มะมิง 
นางสาวฐิติวรดา  กาญจนาทิพย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกตออกแบบตัด
เย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
 

81 

นางสาวยัสมีน  มะแซ 
นายบัยตูน  สาและ 
นายฮําหมัดนูรดีน  ยาแม 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
82 

นายภัคพล  มณีดํา 
นางาวนาตาชา  สังขทอง 
นายอานาฟ  สิเดะ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อารตเพ่ือการศึกษา” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

83 
 

นายศรันย  เตชะอนันตกูล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรมไทย” ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี 

 
84 

นายอาริฟน  เจะสอเหาะ 
นายภาราอัฟฎอน  มะยี 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการวาดภาพ (Drawing)” 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
85 

นายฮาฟรอน  สาและ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” 
ประเภท Classic  Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 

 
86 

นางสาวฟรดาว กะรีสามา 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” 
ประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด

ปตตานี 
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

         การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี

ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี

คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 

                              ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ 

ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ

หรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

         ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

                     ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะ

วิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีสุขภาวะท่ีดี 

         ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

                    ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความ

รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

จิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือ 

         ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือ

กลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ

รวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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         ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด 

ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัย

เรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ

ขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 

กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

         ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

            สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

         ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

            สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม

นโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของ

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง 

ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

           สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

            สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหง

การเรียนรู 

         ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

            สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง 

ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนท่ี 4  

รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 

 4.1.1 ดานความรู 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพ
และมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน มีกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาขีพ 
อยางเปนระบบ เพ่ือสรางความตระหนักใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็นความสําคัญของการเขารับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหครูผูสอนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการเขารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผูสอนไดบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน มีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพปรากฏผล ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จํานวนท้ังสิ้น 
456 คน จากจํานวนผูท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 456 คน 
จําแนกเปน ระดับ ปวช.3 จํานวน 116 คน และระดับ ปวส.2 จํานวน 340 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
รอยละ 100 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน  5  คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะทอน 
   องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูท่ีเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ี
สามารถผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานตองการ 

  1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็นความสําคัญ
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยไดมีการดําเนิน กิจกรรม เตรียมความ
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พรอมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) มีการดําเนินการแตงตั้ง
คําสั่งครูผูรับผิดชอบในการทบทวนความรูแกผูเรียนในทุกสาขาวิชา 
 ผลสัมฤทธิ์ 
          จากการท่ีวิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปรากฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   มีผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในภาพรวม จํานวน 156 คน 
จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 455 คน จาํแนกเปน  
   1) ระดับปวช.3 มีจํานวนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 
51 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 117 คน จําแนกตาม
ประเภทและสาขาวิชาดังนี้ 
    (1) สาขาวิชาการบัญชี มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 18 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 54.55 
    (2) สาขาวิชาการตลาด มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 2 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
    (3) สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 9 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 31.03 
    (4) สาขาวิชาการเลขานุการ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 0 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0 
    (5) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 0 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0 
    (6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 10 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 52.63  
    (7) สาขาการโรงแรม มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 6 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 60 
    (8) สาขาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 6 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 54.54 
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            2) ระดับปวส.2 มีผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 

114 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 338 คน จําแนกตาม

สาขาวิชา ดังนี้ 

    (1) สาขาวิชาการบัญชี มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 51 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 38.63 
    (2) สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก มีจํานวนผูเรียนท่ีได
คะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 8 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40 
    (3) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 18 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 25 
    (4) สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 12 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 37.50 
    (5) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 5 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.73 
    (6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 11 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.37 
    (7) สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 1 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100 
    (8) สาขาวิชาการโรงแรม มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป จํานวน 5 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร 
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 41.66 
    (9) สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีจํานวนผูเรียนท่ีไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป จํานวน 3 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 21.42 
          

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของผู เรียนท่ีมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางของหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 36.26 เทียบกับเกณฑการ
ประเมินมีคาคะแนน 1 คะแนน ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา 
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  1.2.3) ผลสะทอน 
   วิทยาลัยฯ นําผลการประเมินไปใชเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ของผูเรียนใหมีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
       4.1.2  ดานทักษะการประยุกตใช 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

  1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังนี้ 
   ๑) การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   (๑) จัดทําโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
ประจําป 2562 
   (๒) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
   (๓) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการดําเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหนาท่ี  
   (๔) ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ  
   (๕) ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจและ
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ ภายใตหลักสูตรท่ีสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกําหนด  
   (๖) ศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ  
   (๗) แบงกลุมนักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดใหมีท่ีปรึกษาธุรกิจชวยเหลือให
คําแนะนํากลุมธุรกิจละ 3 คน  
   (8) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 
  ๒) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   (๑) ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 1 คน คือ คุณจันทิมา อิสอ 
ตําแหนงผู อํานวยการเขต บริษัท แบตเตอรเวย ประเทศไทย(จํากัด) และครูจากภายในสถานศึกษา  
จํานวน 4 คน เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเปนไปไดแผนธุรกิจ  
   (๒) ผูเรียนนําเสนอแผนธุรกิจตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ  
   (๓) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจตอผูบริหาสถานศึกษา  
   (4) จัดทําประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  ๓) การบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   (๑) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนธุรกิจท่ีไดรับการคัดเลือกซ่ึง
คณะกรรมการประกอบดวย กลุมผูเรียนท่ีเปนเจาของแผนธุรกิจและครูท่ีปรึกษาธุรกิจ  
   (๒) คณะกรรมการดําเนินธุรกิจทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนทุนในการดําเนินธุรกิจ  
   (๓) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการดําเนินการธุรกิจ  
   (๔) ผูเรียนดําเนินการเปดบัญชีธนาคาร โดยผูเรียนเปนเจาของบัญชีรวมกัน  
   (5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเขาบัญชีผูเรียนท่ีไดรับการอนุมัติในการดําเนินการธุรกิจ  
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   (6) ผูเรียนรวมวางแผนดําเนินการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบ
ธุรกิจตามแผนธุรกิจรวมกับครูท่ีปรึกษาธุรกิจ เชน เรื่องการจัดองคการดานตางๆ ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ โดย
กําหนดเปาหมายและภารกิจ แบงหนาท่ีความรับผิดชอบ เชน การวางแผนดานการตลาด ดานการผลิต การ
วางระบบบัญชี เปนตน  
   (7) ดําเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจท่ีไดกําหนดไว  
   (8) จัดทําบัญชีและสรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะท่ีกําหนด  
   (9) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการธุรกิจในแตละเดือนเพ่ือตรวจสอบผลการ
ดําเนินธุรกิจในระยะเวลาท่ีผานมาวาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม สําหรับใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
   (10) ครูท่ีปรึกษาของแตละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอตอหัวหนาศูนยบมเพาะฯ  
   (11) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รวบรวมรายงานและจัดทําสรุปเสนอตอผูบริหาร
สถานศึกษา 

  ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีผลการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   1) มีผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 36 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการพัฒนาท้ังหมด 105 คน 
   2) ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ จํานวน 36 
คน จากจํานวนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการท้ังสิ้น 105 คน และมีแผนธุรกิจ จํานวน 
5 ธุรกิจ ดังนี้ 

   (๑) ธุรกิจ น้ําพริกลูกหยี สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ 
    (๒) ธุรกิจ บุฟเฟยํา สาขาวิชา การตลาด     
    (3) ธุรกิจ ขาวเกรียบคางกุง  สาขาวิชา การบัญชี  
    (๔) ธุรกิจ หลงชา สาขาวิชา การตลาด    
    (๕) ธุรกิจ อาหารสุขภาพ สาขาวิชา การตลาด  

1.1.2) เชิงคุณภาพ  
     วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประจําปการศึกษา 2562 ระดับ 3 ดาว ในระดับ
จังหวัดและ ระดับ 3 ดาว ในระดับภาค เ ม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน  3 คะแนน  
ระดับคุณภาพ ดี 

   1.1.3 ผลสะทอน 
    องคการ หนวยงานภายนอกใหการยอมรับยกยองวิทยาลัยฯ ในการบมเพาะและ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระท่ีม่ันคงและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได 
เปนแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืนๆ เปนแหลงเรียนรูแกองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการศึกษาดูงาน 
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  1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด โดยมีการวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
  1) ภาควิชาดําเนินกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทน
นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพในระดับ อศจ. ภาค ชาติ ตอไป โดยการมีสวนรวม
ของหนวยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะหบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพใหเกียรติ
เปนกรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน 
  2) ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซอมทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ี
เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเปนมืออาชีพและความเปนเลิศของ
นักศึกษา  
  3) ภาควิชาเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการในการฝกทักษะผูเรียน
เพ่ิมเติม 
  ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีผลการเขารวมประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 
  1) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 18 รางวัล ดังนี้  
   (1) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ผูเรียนระดับชั้น 
ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน 
   (2) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา The Marketing 
Challenge ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน 
   (3) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (4) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น 
ปวช. สาขาเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (5) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 4 คน 
   (6) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น 
ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (7) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน 
   (8) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน  
   (9) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน 
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     (10) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขา
วิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน 
   (11) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการวาดภาพ (Drawing) ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 2 คน 
   (12) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวส. 
สาขาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 5 คน 
   (13) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค “Creative 
Marketing plan” ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 4 คน 
   (14) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 คน 
   (15) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 คน 
   (16) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
   (17) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทย 
สูมาตรฐานสากล ผูเรียนระดับชั้น ปวส. อาหารและโภชนาการ จํานวน 2 คน 
   (18) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา 
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน   

2) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จํานวน 18 รางวัล ดังนี้ 
   (1) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรใน
งานบัญชี ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน 
   (2) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา 
The Marketing Challenge ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน 
   (3) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (4) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการพิมพอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (5) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการ
ตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 4 คน 
   (6) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (7) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Classic Bartender  ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 1 คน 
   (8) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Flair Bartender  ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน 
   (9) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน 
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   (10) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน 
   (11) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการวาดภาพ 
(Drawing) ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 2 คน 
   (12) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 5 คน 
   (13) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค “Creative Marketing Plan” ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก 
จํานวน 4 คน 
   (14) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2  คน 
   (15) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้น ปวส.สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 คน 
   (16) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการ
ตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
   (17) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 2 คน 
   (18) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ
มัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 

3) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จํานวน 4 รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะจิตรกรรม
ไทย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน 
   (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ
และการตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
   (4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการ
ออกแบบมัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน 
 

  4) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จํานวน 5 รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติครั้งท่ี 4 
(Halal Business Plan Contest-HBPC 2019) ประเภทนําเสนอแผนธุรกิจ “ซาลาเปาม่ันโด ปาตานี” ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด  จํานวน 3 คน 
   (2) รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (3) รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
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   (4) รางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย  ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิชาวิจิตรศิลป /คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน 
   (5) รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ
มัลติมีเดียอารตเพ่ือการศึกษา จํานวน 3 คน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
  จากขอมูลดังกลาวขางตน วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา เพ่ือคัดเลือกผูท่ีมี
ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพท่ีเหมาะสมในการเขารวมประกวดและแขงขันท้ังใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ  ผลการการประกวดและแขงขันทักษะวิชาชีพมีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะ
วิชาชีพชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 เทียบกับเกณฑ
การประเมินมีคาคะแนนเทากับ  4  คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   1) ผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพสงผลใหเกิดความม่ันใจในการประกอบ
อาชีพเม่ือจบการศึกษา 
   2) ผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สรางเสริม
ประสบการณ มีทัศนท่ีดีตอวิชาชีพของตนเพ่ิมมากข้ึน 
   3) ผูเรียนไดประสบการณเปดโลกทัศนความรูดานวิชาชีพจากผูเขาแขงขันตางสถาบัน 
   4) ผูเรียนมีทักษะความชํานาญสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 1.2.3) ผลสะทอน 
   วิทยาลัยฯ ไดรับการยกยองในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียนและการ
ผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพนักศึกษา เปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพเปนท่ีประจักษ สามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพในอนาคตไดตรงตามความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
  

 4.1.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

  การดําเนินงาน 

  วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบดูแลผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกปญหาการออกกลางคัน

อยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเรียน ดังนี้ 

  1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือปรับพฤติกรรมและชี้แจงกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

  2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม  

  3) จัดประชุมผูเรียน ผูปกครอง เพ่ือแจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ และประสานความ

รวมมือกับผูปกครองในการดูแลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตรกําหนด 

  4) มีการดําเนินงานประชาสัมพันธขาวสาร อบรมหนาเสาธง ครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนในท่ี

ปรึกษาหนาเสาธง เพ่ือดูแลพฤติกรรมและใหการอบรมผูเรียนทุกวัน 

  5) ครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนในคาบ Homeroom สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือดูแลและแนะแนว

ผูเรียนเปนรายบุคลคล ดานการเรียนและดานพฤติกรรม 
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  6) โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน เพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

อยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยในปการศึกษา 2562 ไดจัดกิจกรรม

เยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และท่ีอยูอาศัยของผูเรียน มีการจัดทําแฟมประวัติประจําตัวผูเรียน และการคัด

กรองผูเรียนเพ่ือจัดกลุมผูเรียนเปนขอมูลในการหาแนวทางแกปญหาท่ีเหมาะสม 

  7) โครงการหารายไดระหวางเรียน เพ่ือสงเสริมการมีรายไดของนักเรียนนักศึกษาและใหใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน โดยจัดใหผูเรียนออกรานจําหนายสินคา 

  8) มีการจัดหาทุนแกผูเรียนท่ีมีฐานะยากจน เพ่ือสรางโอกาสในการศึกษาและเปนขวัญ
กําลังใจแกผูเรียน 
  9) โครงการพัฒนาครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางในการดูแล ใหคําปรึกษาผูเรียน 
  10) มีการดําเนินงานกิจกรรมขับข่ีปลอดภัย ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการขับข่ี โดยบริษัทกลาง คุมครองผูประสบภัย 
จังหวัดปตตานี และสถานีตํารวจจังหวัดปตตานี ใหความอนุเคราะหบุคลากรในการใหความรู ความเขาใจกฎ
จราจรและการขับข่ีปลอดภัย 
  11) มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรด ระดับ 
2.00 ข้ึนไป ภายใตโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดทําขอมูล และระบบดูแลผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาใหมากท่ีสุด สงผลใหมีสัดสวนของผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 มีผูสําเร็จการศึกษา 
เทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
    1.1.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลัยฯ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 451 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 606 คน 
จําแนกเปน 
  ระดับปวช. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 114 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 182 คน 
 คิดเปนรอยละ 62.64 
  ระดับปวส. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 337 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 424 คน   
คิดเปนรอยละ 79.48 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ 
    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนจํานวนแรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ภาพรวม คิดเปนรอยละ 74.42 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  1.1.3) ผลสะทอน  
   วิทยาลัยฯ สามารถแกปญหาการออกกลางคัน (Drop out) ใหมีจํานวนท่ีลดอยาง
ตอเนื่องจนเปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางท่ีดีแกวิทยาลัยอ่ืนๆ  
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 1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทาง
การจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เปนคนดี มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตย รูจักการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ  
มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนและเปนคนดีของสังคม โดยการดําเนินงานตามโครงการดังน้ี 
  1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม สงเสริมคุณธรรม ตามอัตลักษณวิทยาลัยฯ  ซื่อสัตย ตรงเวลา 
รักษาวินัยดีเย่ียม เปยมจิตสาธารณะ แกนักเรียน นักศึกษา  
  2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงจิตใจ และรูจักการแบงปน
นํ้าใจและเอื้อเฟอเผ่ือแผ สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
  3) โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษา กลาคิด 
กลาทํา กลาแสดงออก  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละเพื่อสวนรวม รูจักการทํางานเปนทีม 
  4) โครงการในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน  กิจกรรมแหเทียนพรรษา เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแกผูเรียน 
  5) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมพืช
ทองถิ่น ศึกษาลักษณะพันธุกรรมของพืชแตละชนิดและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อศึกษาประโยชนท่ีไดจากพืช
ชนิดตางๆ และสรางความตระหนักในการรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปญญาดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
  6) โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรปาไมใหดํารงเพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่นใหย่ังยืน และสงเสริม
จิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทรัพยากรปาไมแกผูเรียน   
  7) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสถานศึกษา มี
วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตยและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และ
ตระหนักถึงความเปนประชาธิปไตย    
  8) โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน “ชมพูพันธุทิพยเกมส” ครั้งท่ี 39 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน 
เกิดความรัก สามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปญญา มีวินัย รูแพ รูชนะ ไมเอารัดเอาเปรียบ ใหอภัย ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และหางไกลยาเสพติด  
  9) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
ของไทยและของทองถิ่น สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู 
  10) ดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมและคานิยม 12 ประการ เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา  
ไดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดเขารวม ฝกฝนความมีวินัย และพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  11) โครงการคนพันธุ R อาสาทําความดี เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเรียนรูการมีจิตอาสา ฝกเปน
ผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน รวมบริการชุมชน ท้ังวิทยาลัยฯ และ รวมกับหนวยงานภายนอก 
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 ผลสัมฤทธ์ิ 
  วิทยาลัยฯ มีผลการพัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เปนคนดี 
แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความ
เปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผู อ่ืนได รูจักการทํางานเปนทีม อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา  
กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม มีจิตสาธารณะ มีน้ําใจชวยเหลือผู อ่ืนและเปนคนดีของสังคม  
มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
(อวท.) ปรากฏผลการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   มีผู เรียนท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 
1,032 คน จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด  1,070 คน  
 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   ผูเรียนรอยละ  96.45 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

  1.2.3) ผลสะทอน  
   องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูท่ีเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ
สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและ
พฤติกรรม เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ  

           1.3) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามอัตลักษณ มีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแตละหลักสูตรแตละระดับสาขางานใหเปนท่ีพึง
พอใจของตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  1) โครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือสํารวจนักเรียน นักศึกษา ท่ีสําเร็จการศึกษาแลวมี
งานทําในสถานประกอบหรือหนวยงาน นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป โดยครูท่ี
ปรึกษาใหผูเรียนในท่ีปรึกษาทุกคน กรอกขอมูลประวัติสวนตัวในปจจุบันและในอนาคตเพ่ือการติดตามขอมูล
ของผูสําเร็จการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  
  2) โครงการแนะแนวศึกษาตอ จัดหางาน แกผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาใชเปนขอมูลใน
การศึกษาตอและทํางานในสถานประกอบการหรือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัว 
  3) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานรวมกับครูท่ีปรึกษา ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 
และสงแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จ
การศึกษาไปศึกษาตอ สถานประกอบการ หนวยงาน ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพของผูสําเร็จ
การศึกษาและใหสงแบบประเมินดังกลาวกลับคืนวิทยาลัยฯ ภายในเดือนเมษายน 2562 
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  4) ครูท่ีปรึกษาสรางกลุมไลน (Line) ของนักเรียนในท่ีปรึกษาและชี้แจงใหนักเรียนในท่ี
ปรึกษาทราบถึงความสําคัญในการแจงหรือติดตามขอมูลขาวสารเพ่ือการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 
  5) มีการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพ่ือฝกทักษะ
ประสบการณใหแกผูเรียนแตละสาขาวิชาชีพ 
  6) มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนในแตละสาขาวิชาชีพเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ 
นวัตถกรรมสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถ 

  ผลสัมฤทธิ์  
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง ท้ังดาน
ความรู ความสามารถและดานคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณคุณธรรมของสถานศึกษา ดังนี้ 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 
      มีจํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปวช.และระดับปวส.ปท่ีผานมา จํานวนท้ังสิ้น 
446 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 420 คน จําแนกตามระดับ ดังนี้ 
   1) ระดับปวช. ปท่ีผานมาจํานวนท้ังสิ้น 99 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97.98 
   2) ระดับปวส. ปท่ีผานมาจํานวนท้ังสิ้น 347 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 93.08 
 

    1.3.2) เชิงคุณภาพ 
     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ท้ังหมดในป
การศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 94.17 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

   1.3.3) ผลสะทอน 
     องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูท่ีเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน
การสงเสริมผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบการ
อาชีพอิสระ 
 

      2) จุดเดน 
  1) สถานศึกษามีการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิกจรรมการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให
สําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 
  2) สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  
มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  
  3) สถานศึกษามีการดําเนินงานการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  4) สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพทุก
สาขาวิชา เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการใหความรูฝกทักษะผูเรียนเพ่ิม สรางแรง
กระตุนใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ 
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  5) สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนาผูเรียนท่ีหลากหลาย 
  6) สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณา
การในรายวิชาตามตารางสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางความตะหนักและเพ่ิมความรูทาง
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ใหแกผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สงผลให
ผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของหนวยงานและตลาดแรงงาน 
  7) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับ ปวช. และ ปวส.
  8) ศูนยบมเพาะผูประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการใหผู เรียน 
มีประสบการณการเปนผูประกอบการผานการปฏิบัติจริงตั้งแตตนน้ํา (อบรมเขียนแผนธุรกิจ) ไปยังปลายน้ํา 
(ดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตาม) โดยมีท่ีปรึกษาธุรกิจเปนครูพ่ีเลี้ยง 

      3) จุดควรพัฒนา 

  1) การเพ่ิมจํานวนผูเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  2) การเพ่ิมจํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา เม่ือเทียบกับผูเรียนแรกเขา 
  3) การเพ่ิมจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในปตอไป 
  4) การพัฒนาทักษะผูเรียนเพ่ือการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติในทุกสาขาวิชา 
  5) ระบบการดูแลผูเรียน เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน (drop out) ของผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  6) การเพ่ิมจํานวนรอยละผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป เม่ือเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงการของหลักสูตร 
  7) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรูทาง
วิชาการ และทักษะวิชาชีพและใชในการเขาแขงขันทักษะในระดับท่ีสูงข้ึน 
  8) มีระบบการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระ โดยศูนยบมเพาะผูประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

      4) ขอเสนอแนะ 
  1) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและชวยเหลือผูเรียนระดับปวช.อยาง
ตอเนื่อง  
  2) สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา 
  3) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือการเขารวมการ
ประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
  4) สถานศึกษาควรจัดตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net)  เพ่ือสรางความตระหนัก
ใหผูเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซ่ึงถือเปน
สวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
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  5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการทดสอบ (V-Net) เชน 
การจัดทําแบบทดสอบเพ่ือวัดระดับความรูของผูเรียนในระดับชั้นปสุดทายของหลักสูตร 
  6) สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการคิดสรางสรรค แกผูเรียน เพ่ือพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและเขาแขงขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติตอไป  
 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

      4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชาและจัดทํา
รายงานสรุปผลความตองการของตลาดแรงงานใหสถานศึกษาทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
  1) มีการดําเนินโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ 
  2) สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
  3) รวมเปนกรรมการกําหนดสมรรถนะในสาขาตางๆ เชน สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการทองเท่ียว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในระบบทวิภาคี 
  4) เปนผูนําหลักสูตรทวิภาคีไปใชจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และการฝก
สมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแกผูเรียน 
  5) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝกทักษะของผูเรียนในสถานประกอบการท้ังใน
ระบบปกติและระบบทวิภาคี 
  6) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือหลักสูตรรายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนาไปใชใน
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี มีการนิเทศติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยใหสถานประกอบการมี
สวนรวมในการประเมิน  
  7) มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีพัฒนาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ระดับ ปวช.และปวส. 
ครบทุกสาขาวิชา 
  8) มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจาการพัฒนา  
โดยคณะกรรมการฝายวิชาการทุกภาคเรียน 
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 ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ  
   มีสาขาวิชาท่ีมีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการและข้ันตอน
ของการพัฒนาอยางเปนระบบโดยมีผลการประเมินตามขอ ๑) สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๒) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ๓) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ ๔) มีการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนา และ ๕) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในระดับ ปวช. จํานวน 10  สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังสิ้น  
10 สาขาวิชา และ ในระดับ ปวส. จํานวน 9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังสิ้น 11 สาขาวิชา 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามการประเมินท่ีกําหนดและมีผลการประเมินตาม 
ขอ ๑,๒,๓,๔,๕ เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะทอน 
   วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีตลาดแรงงาน
กําหนด และไดรับการยอมรับและยกยองจากสถานประกอบการ  

  1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ 
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยไดจัดทําโครงการพัฒนางานหลักสูตรและ
การเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงรายวิชารวมกับสถานประกอบการ นํารายวิชาท่ีพัฒนา
ปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง 
ตอไปท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ  
   จํานวนสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ ปวช. 10 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 10  
สาขาวิชา และในระดับ ปวส. 9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 11  สาขาวิชา 
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  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ ปวช. รอยละ 100 และ ในระดับ ปวส. รอยละ 81.82 
ของจํานวนสาขาท้ังหมดเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน  5  คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.2.3) ผลสะทอน  

      วิทยาลัยฯ ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน สถานประกอบการ ในการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 

      4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหครูผู สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู สูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยไดดําเนินการ ดังนี้  
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC ทุกภาคเรียน เพ่ือเปนแนวทางให
ครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียนรวมกัน 
  2) โครงการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน สําหรับครูผูสอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 3) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและประยุกตใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอินิกส  
(e-Portfolio) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
  4) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสายการ
บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรู ตามท่ีงานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ฝายวิชาการกําหนดในแตละภาคเรียน สรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูเม่ือสิ้นภาคเรียน 
  5) สงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุก
สาขาวิชาเพ่ือใชในการจัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน  เปนการชวยเพ่ิมทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน 
  6) สถานศึกษากําหนดนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคผูเรียนทุก
รายวิชา 
  7) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนนการวัด
และประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถรายวิชา และ
ศักยภาพของผูเรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินท่ี
มุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาท่ีกําหนด 
  8) มีการสรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรู และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนทุกภาคเรียน 
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 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ  
     มีครูผูสอนท่ีจัดแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จํานวน 62 คนจาก
จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามขอ 1) 
ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ๒) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL  Active Learning STEM Education เปนตน ๔) ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน ๕) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5  คะแนน ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 
 

  1.1.3) ผลสะทอน 

   ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะ
รายวิชาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผูสอน สถานประกอบการ หนวยงานและองคกร
ภายนอก ยอมรับและยกยองคุณภาพของผูเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคในการจัดทําผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีหลากหลายเขารวมประกวดกับหนวยงานและองคกร
ภายนอกอยางสรางสรรค ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

 1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
  1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือเปน
แนวทางใหครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียน 
  2) มอบหมายใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาท่ีสอนและเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชาอนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีงานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการเปนผูกําหนดในแตละภาคเรียน นําไปสรุปผลการสงแผนการจัดการ
เรียนรูของครูเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 
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  3) มีการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุก
สาขาวิชาเพ่ือใชในการจัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึนเปนการชวยเพ่ิมทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีเหมาะสมกับ
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 
  4) มีการกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  5) มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว 
รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนน
การวัดและประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชา 
และศักยภาพของผูเรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการ
ประเมินท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาท่ีกําหนดได 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ จํานวน 62 คน จากจํานวนครูท้ังหมด  62 คน คิดเปน รอยละ 100 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด  
เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  1.2.3) ผลสะทอน  
   การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ เปนตนแบบท่ีดีใหแกสถานศึกษาอ่ืนๆ 
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของผูเรียน บริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน 
นโยบายของรัฐ และสภาพแวดลอม ผูเรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา เกิดองคความรูเปนไปตามสมรรถนะรายวิชา 
 

 1.3) การจัดการเรียนการสอน 

 การดําเนินงาน 

  1) วิทยาลัยฯ มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน โดยการ
เสนออัตราตําแหนงท่ีตองการตอหนวยงานตนสังกัด หากไมมีอัตราท่ีตองการจะพิจารณาจัดจางครูพิเศษสอน 
เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
  2) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ันกอนเปดภาคเรียน ซ่ึงฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูของแตละภาค
เรียน      
  3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝกงาน 
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(ระบบทวิภาคี) และไดกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามอัตลักษณ ของ
สถานศึกษา คือ พอเพียง ซ่ือสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม  
  4) วิทยาลัยฯไดสงเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหแก
ทุกสาขาวิชา  
  5) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย ๑ รายวิชาตอ 
ภาคเรียน และเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน และมีการรายงานการสงวิจัยในชั้นเรียน 
  6) มีการจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช
กระบวนการวิจัย  
  7) มีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผานระบบออนไลน Echo VE 
  8) มีการจัดโครงการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน สําหรับ
ครูผูสอน 
  9) มีการรายงานสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู 
  10) มีการรายงานสรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  11) มีการรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกรายวิชา 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
   1.3.1) เชิงปริมาณ 
    1) มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 58 คน จากจํานวน

ครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 93.55 จําแนกเปน 

    - สาขาวิ ชาบัญชี  มีครู ผู สอน ท่ี มี คุณวุฒิตรงตามสาขาวิ ชา ท่ีสอน   

จํานวน 8  คน จากจํานวนท้ังหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 100 

    - สาขาวิชาการตลาด มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนจํานวน 

9  คน จากจํานวนท้ังหมด  9  คน คิดเปนรอยละ 100 

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

ท่ีสอน จํานวน 4  คน จากจํานวนท้ังหมด  6 คน คิดเปนรอยละ  66.66 

    - สาขาวิชาการโรงแรม มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน

จํานวน 2  คน จากจํานวนท้ังหมด  3  คน คิดเปนรอยละ 66.66 

    - สาขาวิชาการเลขานุการ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน

จํานวน 4  คน จากจํานวนท้ังหมด 4  คน คิดเปนรอยละ 100 

    - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

จํานวน  5  คน จากจํานวนท้ังหมด  5  คน คิดเปนรอยละ 100 

    - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ี

สอน จํานวน  7  คน จากจํานวนท้ังหมด  8  คน คิดเปนรอยละ 87.50 
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    - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

ท่ีสอน จํานวน  2  คน จากจํานวนท้ังหมด  2  คน คิดเปนรอยละ 100 

    - สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟกมีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตาม

สาขาวิชาท่ีสอน จํานวน  6  คน จากจํานวนท้ังหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100 

    - สาขาวิชาสามัญสัมพันธ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน

จํานวน  11  คน จากจํานวนท้ังหมด  11  คน คิดเปนรอยละ 100 

   ๒) มีครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จํานวน 62 คน จากจํานวน

ครูผูสอนท้ังหมด  62 คน คิดเปนรอยละ 100 

   ๓) มีครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 62  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด  

62  คน คิดเปนรอยละ 100 

   ๔) มีครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ

จัดการเรียนการสอนจํานวน จํานวน 62  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62  คน คิดเปนรอยละ 100 

   ๕) มีครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรู จํานวน  62  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด  62  คน คิดเปนรอยละ 100 

  1.3.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบ
ทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  ครูมีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเฉลี่ยรอยละ 100 ของจํานวนครูท้ังหมด เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน  
5  คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  

  1.3.3) ผลสะทอน 

   วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
สงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ไดรับรางวัลจากการประกวดและเขารวมการ
แขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติ จนเปนท่ียอมรับของหนวยงาน องคกรตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ 

 1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 การดําเนินงาน 
               วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน นําเอาหลักการและกลยุทธในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ท่ีชวยใหผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจท่ีเหมาะสม ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมีความมุงม่ันตั้งใจและมีความสุขในการเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูและการดูแลแนะแนวผูเรียนของ
ครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาประจําชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยใหครูผูสอนทุกคนดําเนินการจัดทําขอมูลผูเรียน
รายบุคคลในทุกรายวิชาท่ีสอนและหรือผูเรียนท่ีปรึกษาเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความตองการศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและชวยเหลือและแนวผูเรียนท่ี
ปรึกษาอยางเหมาะสม สงเสริมใหครูใชเทคนิคและการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
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จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะและเกิดองคความรู สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงท่ีทําให
ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจมุงม่ันและตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลชวยเหลือผูเรียนดานการเรียนและดาน
อ่ืนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ผลสัมฤทธิ์ 
        1.4.1) เชิงปริมาณ 
         1) มีครูผูสอนท่ีมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 62 คน จากจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
         2) มีครูผูสอนท่ีมีการจัดทําขอมูลเอกสารประจําชั้นเรียนเปนปจจุบัน จํานวน 62 คน 
จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
         3) มีครูผูสอนท่ีมีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรู จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
        4) มีครูผูสอนท่ีมีวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน จํานวน 62 
คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
        5) มีครูผูสอนท่ีมีการชวยเหลือดูแลผูเรียนดานการเรียนและดานอ่ืนๆ จํานวน 62 คน 
จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ 
       รอยละของครูท่ีมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเฉลี่ยรอยละ 100 เม่ือเทียบกับเกณฑการ
ประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

       1.4.3) ผลสะทอน  

       ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ความตองการ
ของผูเรียน ผูเรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดําเนินชีวิตและมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอนประจําวิชา  หนวยงานองคกรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพ
ของครู 

 1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 การดําเนินงาน 

      1) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพท้ังในรูปแบบ
ของการอบรม การประกวดและการแขงขัน ศึกษาดูงานแหลงรูในหนวยงานองคกร สถานประกอบการท่ี
เก่ียวของ  
      2) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองตามเกณฑในการพัฒนาตนเองอยาง
นอย 12 ชั่วโมง   
      3) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดวย 
แอฟพลิเคชั่น (EchoVE)  
      4) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      5) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนดวยกระบวนการ PLC ประกาศจัดตั้งกลุม จัดชั่วโมง PLC 
ในทุกวันพุธของสัปดาหในตารางสอนของครูผูสอนทุกคน  
      6) มีการจัดทําวิจัยฉบับสมบูรณและสงเสริมสนับสนุนใหครูเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน  
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 ผลสัมฤทธิ์ 

               วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนา

วิชาชีพ พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการ

เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ 

หรือเผยแพร ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

       1.5.1) เชิงปริมาณ  

   1) จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
จากจํานวนครูท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
   2) จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 62 คน จาก
จํานวนครูท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
   3) จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
   4) จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 
   5) จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร 62 คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100 

       1.5.2) เชิงคุณภาพ  
               สถานศึกษามีครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยรอยละ 100  
ของครูผูสอนท้ังหมด เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
       1.5.3) ผลสะทอน  

              องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของ
ครูผูสอน ชุมชน สถานประกอบการหนวยงานใหการยกยองตอความความรูความสามารถของครูผูสอนในสาขา
วิชาชีพตางท่ีเปดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  

 1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน     

 การดําเนินงาน 

  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ใหสามารถ

ใชงานไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

  1) มีจุดปลอยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทําใหครูสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการจัดการ

เรียนการสอนไดสะดวก มีขอมูลท่ีทันสมัย สงเสริมทักษะและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  

  2) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอน  

โดยไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร ไวประจําหองเรียนเพ่ือความสะดวกในการเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

  3) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสมารทโฟนเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเขาถึง
ขอมูลเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนากรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรขัดของ 

 4) มีการประเมินความพึงพอใจตอการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
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 ผลสัมฤทธิ์ 

       วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ใหสามารถใช

งานไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 

  1.6.1) เชิงปริมาณ  

         วิทยาลัยฯ มีหองเรียน และหองปฏิบัติการท้ังหมด ๕7 หอง มีระบบอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  จํานวน ๕7 หอง จากจํานวนหองเรียนท้ังหมด   

        1.6.2) เชิงคุณภาพ  

         รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน รอยละ 100 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

        1.6.3) ผลสะทอน  

         ผู เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอการเขาถึงระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38  
 

     4.2.3) ดานการบริหารจัดการ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  ๑) มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา ๙ ดาน ไดแก  

   (๑) ขอมูลท่ัวไป  

   (๒) ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  

   (๓) ขอมูลตลาดแรงงาน  

   (๔) ขอมูลบุคลากร  

   (๕) ขอมูลงบประมาณ และการเงิน  

   (๖) ขอมูลครุภัณฑ   

   (๗) ขอมูลอาคารสถานท่ี   

   (๘) ขอมูลหลักสูตรและการสอน   

   (๙) ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดปตตานี  

  ๒) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสราง ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  

  ๓) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการใชบริการ

อินเทอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ Internet 

Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 
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  ๔) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบสารสนเทศ  
  ๕) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา  
  6) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน  
  7) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาสวนขยายระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS 
  8) มีการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานโปรแกรม Microsoft Office 
365 ใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  9) มีระบบการดูแล บริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล โดยผูรับผิดชอบ 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ และกระบวนการในการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

   มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

จํานวน  57  หอง  

  1.1.2) เชิงคุณภาพ   

   มีผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษาตามขอ 1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 2) 

ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 3) ผูบริหาร

สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4) ผูบริหารสถานศึกษามีการ

ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคา

คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.2) ผลสะทอน 

   วิทยาลัยฯ มีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีทันสมัยและ
เปนปจจุบัน  มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเกิด
ประโยชนคุมคา สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา  
 

 3.2) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 การดําเนินงาน 

  การดําเนินงาน 

  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน

ของผูเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้  
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  ๑) จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษา มีระบบการดูแลความ

ปลอดภัยท้ังภายในอาคาร และรอบอาคาร วิทยาลัยฯจัดแบงพ้ืนท่ีอาคารอยางเหมาะสม โดยมีคําสั่งมอบหมาย

หนาท่ีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารตาง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสถานศึกษา ทุกอาคาร

จัดเจาหนาท่ีทําความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดท่ีตองดําเนินการซอม หากพบมีจุดชํารุดเกินวิสัยท่ี

จะซอมแซมไดเองจะทําบันทึกใหงานอาคารไปดําเนินการตรวจสอบแกไข และถาจุดชํารุดนั้นเจาหนาท่ีงาน

อาคารไดทําการตรวจสอบ หากไมสามารถจะซอมแซมไดก็จะทําบันทึกขออนุญาตหาผูรับจางมาดําเนินการ 

ซอมแซมทุกสิ้นภาคเรียนมีการสํารวจความชํารุด หรือจุดท่ีตองซอมแซมจากครูท่ีใชอาคาร โดยงานอาคารจะ

รวบรวมดําเนินการซอมแซมในระหวางปดภาคเรียน เพ่ือใหอาคารสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  2) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใน

ทุกปงบประมาณ 

  3) มีการดําเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีภายใน

สถานศึกษา 

  4) มีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอม โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผูเรียน  

เชน โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา การจัดพ้ืนท่ีทางเดินเทา จัดท่ีนั่งพักผอนสําหรับผูเรียนตามจุดตางๆ  

ท่ีเหมาะสม การบริการจําหนายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ ในราคายอมเยาว และ

บริการอาหารบุพเฟตรานอาหารเทียนทองสําหรับบุคลากรในราคาบุคลากรและฝกทักษะอาชีพแกผูเรียน การ

บริการน้ําดื่ม การบริการสหการของวิทยาลัยฯ  

  5) จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนการเสริมทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิตให

แกผู เรียน ไดแก ศูนยวิทยาบริการหองสมุด ศูนยบมเพาะผู ประกอบการอาชีวศึกษา โรงงานโรตีกรอบ ราน

จําหนายผลิตภัณฑตราครัวอาชีวะ ราน CG Desige รานอาหารเทียนทอง โรงงานแปรรูปอาหารสํานักงานองค

การนักวิชาชีพฯ (อวท.) หองเรียนเฉพาะทางภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และภาควิชาอาหารและโภชนาการ 

  6) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีผลตอ

สภาพแวดลอมและความปลอดภัยการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฎิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2562 

ผลการประเมินอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของ 

สถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
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  มีอาคารเรียนจํานวน 5 อาคาร มีหองเรียน จํานวน 57 หอง 

  อาคารเรียน ๑ จํานวน 4 ชั้น ประกอบดวย หองพักครูคณะบริหารธุรกิจ หองเรียน

วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว หองสมุด หองอินเทอรเน็ต หองเรียนทฤษฎีของ

ประเภทพณิชยกรรม หองโสตทัศนูปกรณ  

  อาคารเรียน ๒ จํานวน 4 ชั้น  เปนหองเรียนปฏิบัติ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ 

และการเลขานุการ  

  อาคารเรียน ๓ จํานวน 4 ชั้น  ประกอบดวยหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของประเภทคหกรรม

ศาสตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรม 

  อาคารเรียน ๔ จํานวน 4 ชั้น  ประกอบดวยหองเรียนปฏิบัติประเภทวิชาศิลปกรรม สาขา

วิจิตรศิลป สาขาคอมพิวเตอรกราฟก  

  อาคารเรียน 5 จํานวน 4 ชั้น  ประกอบดวยหองประชุมเล็ก หองปฏิบัติการสํานักงาน หองเรียน

แผนกวิชาสามัญ  

  อาคารโรงอาหารและหอประชุม  

 1.2.2) เชิงคุณภาพ  

  วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามการประเมินขอ ๑,๒,๓,๔,๕ ขอ ๑) สถานศึกษามีอาคาร 

สถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอ

การจัดการเรียนรู ๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอต

อการใชงานของผูเรียน ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู  โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด ๔) 

สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง เรียนรู โรงฝกงาน และ

สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  ๕) สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน 

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา  สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียนหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรง

ฝกงาน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมและเพียงพอตอความตองการใชงานของผูเรียน เอ้ือตอการจัดการ

เรียนรูและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน  

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
 

 1.2.3) ผลสะทอน 

  องคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการยอมรับและยกยองตอการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดาน

อาคารสถานท่ี ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับ

มากท่ีสุด ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของวิทยาลัยฯและใช

บริการอยางตอเนื่อง 
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 1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 การดําเนินงาน 

  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร

รวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับ

ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้ 

  ๑) มีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีใชงานในสถานศึกษา ไดแก 

   (๑) ระบบสงกําลัง 

   วิทยาลัยฯ  มีระบบสงกําลังไฟฟาหลอเลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยสงผานหมอแปลง

ไฟฟาของวิทยาลัยฯ ไดรับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอเมืองปตตานีอยางสมํ่าเสมอ ทําใหระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ อยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

   (๒) ระบบควบคุม 

   ในแตละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารหรือ

ท่ีเรียกวา ตูสวิทซบอรด ในการจายไฟฟาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟาใหอยูใน

ระดับมาตรฐานท่ีกําหนด มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสม     

   (๓) ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

   ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ควบคุมการจาย

ไฟฟาเขาตัวอาคารโดยมีระบบตูควบคุมไฟฟาภายในอาคาร และไดรับการตรวจเช็คจากผูรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายในวิทยาลัยฯ ท่ีมีความชํานาญทางดานไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงและซอมระบบไฟถนนท่ี

เชื่อมตอระหวางอาคารใหมีแสงสวางเพียงพอเพ่ือสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา  

   (๔) สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย  

มีการจัดทําแผนการซอม มีการสํารวจและตรวจเช็ค บันทึกการซอม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณไฟฟาโดยการนํา

หลอดประหยัดไฟ LED มาใชทดแทนหลอดไฟเดิมท่ีเสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงาน  

เปลี่ยนอะไหลอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีเสื่อมสภาพใหสามารถใชงานไดตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณสํารองพรอมใช

งานในยามฉุกเฉิน   

  ๒) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 

      วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ําดื่มท่ีถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและเพียงพอตอ

ความตองการ อุปโภคและบริโภค  มีการตรวจเช็คอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องอยางสมํ่าเสมอ และดําเนินการ

จัดหา จัดซ้ือ และซอมบํารุงเพ่ือยืดอายุการใชงาน เชน กอกน้ําตามอาคารตางๆ หองน้ํา และจุดตางๆ เพ่ือลด

คาใชจายประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ  

  ๓) สถานศึกษามีถนน ชองทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวกปลอดภัย  

มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  

  วิทยาลัยฯ มีชองทางเดินเทาท่ีปลอดภัยตั้งแตประตูทางเขาวิทยาลัยฯ มีชองทางเดินระหวาง

อาคารเรียนท่ีสะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียน ท่ีเปนระเบียบ มีท่ีนั่งสําหรับรอรถ มีการตัดแตงตนไมริม
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ทางเดินใหสวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถท่ีจอดรถท่ีมีความสะดวกและ

ปลอดภัย กวางขวางตอการสัญจรไปมา เชน ทาสีเครื่องหมายตามกฎขอบังคับจราจร มีระบบระบายน้ํารอบ

บริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกทอระบายน้ําโดยคนงานอยางสมํ่าเสมอและบูรณาการกับกิจกรรมจิต

อาสาสําหรับผูเรียนท่ีไมผานกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง  วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการจัดการขยะท่ีมีระบบ

มุงเนนการมีสวนรวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ตั้งแตการสราง

ความรูความเขาใจแกผูเรียนในการจัดการขยะผานสื่อท้ังสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ปาย KT บอรด

ภายในอาคารและสถานท่ีตางๆ มอบหมายผูรับผิดชอบใหความรูแกผูเรียนหนาเสาธง ในการคัดแยกขยะท่ีถูก

วิธี มีการจัดถังขยะแยกประเภทไวในจุดตางๆ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือความสะดวก มีการกําหนดนโยบายใหครู 

บุคลากรและผูเรียนปฏิเสธการใชถุงพลาสติก โดยหันมาใชถุงผาแทน สําหรับผูเรียนท่ีนําภาชนะสําหรับใสน้ํา

ดื่มมาเองหากซ้ือเครื่องดื่มจะซ้ือไดในราคาพิเศษ เพ่ือลดปญหาขยะภายในวิทยาลัยฯ มอบหมายใหทุกแผนก

วิชาตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเปนประจําทุกวัน ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีปลอดขยะในทุกอาคาร จัดเก็บและ

รวบรวมขยะและประสานขอความรวมมือจากเทศบาลเมืองปตตานีนํารถขยะมาจัดเก็บขยะทุกวัน ยกเวนวัน

เสาร  

  ๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสราง

ไลนกลุม “บุคลากร วอศ.ปน” เพ่ือความสะดวกในการติดตอสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากร ในการแจง

ขอมูลขาวสารตางๆ  และกลุมไลนอ่ืนๆ เชน  “ครูท่ีปรึกษา” เพ่ือสงขาวสารขอมูลตางๆ ระหวางครูท่ีปรึกษา

กับงานครูท่ีปรึกษา “กลุมงานกิจกรรม” เพ่ือติดตอสื่อสารแจงขอมูลขาวสารแกชั้นเรียนตางๆ ในการ

ดําเนินงานกิจกรรมตางๆโดยมีสมาชิกกลุมเปนหัวหนาชั้นเรียน ฯลฯ   ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดทุกจุด มีระบบโทรศัพทภายในติดตอไดทุกงาน ทุกฝาย มีระบบการสื่อสาร

ภายนอกท่ีทันสมัยดวยการใชโทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต

สถานศึกษา ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 

  ๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

  วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณอยูประจําตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

ตรวจบุคคลเขา-ออก ภายในวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอยูเวรรักษาการณและผูตรวจเวร 

กลางวัน กลางคืนทุกวัน  มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ ครูเวรและผูตรวจเวร เพ่ือรายงาน

ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันตอไป มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตาง ๆ 

ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบเหตุการณตางๆไดงาย 

  6) มีการประเมินการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคาร อุปกรณ หองปฏิบัติการ จํานวนปละ  

2 ครั้ง  ในดานการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคารความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร  การตรวจสอบบํารุงรักษา

ระบบและอุปกรณตางๆ  ดานการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ 

  7) มีการดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาทุกป 
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 ผลสัมฤทธิ์ 

         วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 

รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับ

ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษาปรากฏผลสัมฤทธิ์การ

ประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 

 1.3.1) เชิงปริมาณ 

           วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการ

จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการ

ทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้ 

   1) มีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก ระบบสงกําลัง 

ระบบควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัสดุ 

อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 

   2) มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  

      3) ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

      4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  

      5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  

  1.3.2) เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน ๕ ขอตาม
กระบวนการขางตนมีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน มีระบบประปา น้ําดื่มเพียงพอตอความ
ตองการ มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบ
กําจัดขยะท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 

  1.3.3) ผลสะทอน 
   องคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการยอมรับและยกยองตอการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน
การบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแก
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในวิทยาลัยฯ  

 1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการสําหรับผูเรียนและบุคลากรไดคนควาท่ีมีความ
พรอมและเพียงพอสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการหาความรูเพ่ือสงเสริม
ความรูดังนี้ 
  1) มีการพัฒนาระบบการสืบคนท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอรเพียงพอ สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและผูเรียน 
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  2) มีการปรับปรุงและสรางบรรยากาศแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน หรือผูสนใจ 
  3) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูลใหแก  
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
           วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอ

สําหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.4.1) เชิงปริมาณ  

   1) มีอาคารหองสมุด จํานวน 1 หลัง โดยใชพ้ืนท่ีชั้น 2 อาคาร 1 เปนแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน มีการจัดบรรยากาศ การตกแตงท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และการคนควาขอมูล โดยใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีอํานวยความสะดวกโดยเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 25 เครื่องและมี
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดรับจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคุณพิการ จํานวน 1 เครื่อง  
   2) มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรู จํานวน 971 คน จากผูเรียนท้ังสิ้น 1,070 คน  
   3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการคนควาหาความรู จํานวน 50 คน 
จากจํานวนท้ังหมด  62  คน  
   4) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   1) มีแผนงานในการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุดอยางตอเนื่อง 
   ๒) หองสมุดมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการการศึกษาคนควา ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียนโดยสามารถสืบคนเนื้อหา ความรู ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
   ๓) มีหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัย  สําหรับ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียน นักศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองท่ีสะดวก รวดเร็ว 

   ๔) มีผูเรียนเขาใชบริการ รอยละ 90.75  

   ๕) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการ รอยละ  80.64 

   6) มีระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูล ของครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ 

   ซ่ึงเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  1.4.3) ผลสะทอน 
            ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการท่ีมีตอการบริการของหองสมุดและแหลง

เรียนรูอยูในระดับมาก ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมมาใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน 

พัฒนากระบวนการทํางานท่ีไดรับหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูพัฒนาความรูความสามารถใน
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วิชาชีพท่ีทันสมัยนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ องคกรหนวยงานตางๆ ให

การยอมรับและยกยองกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูเรียนมีทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของสถานประกอบการท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม 

 1.5) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศในสถานศึกษา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการใชงานดานสารสนเทศโดยเชื่อมโยงกับระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการใชสารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) มีการดําเนินการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลทีอินเทอรเน็ต จํากัด  

เพ่ือความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการใชงานดานสารสนเทศ 

  2) มีการแตงตั้งคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสารสนเทศ และกําหนดหนาท่ี

ความรับผิดชอบไวชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถเชื่อมโยง

กับหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได  

  ๓) มีการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดําเนินการ

สํารวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม

พ้ืนท่ีใชงานในทุกพ้ืนท่ี และสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและมี

ประสิทธิภาพ   

  ๔) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ Internet 
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยฯ ไดจัดเก็บเปนระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหผูบริหารใชในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ซ่ึงปรากฏผลสัมฤทธิ์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 

  1.5.1) เชิงปริมาณ 

   ความเร็วของสัญญานอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานและสถานศึกษา ผานวงจรเชา 

Internet Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 

คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการใชงาน 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ  

  วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน สะดวกใน
การเขาถึงขอมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานภายในสถานศึกษา 
สมารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําขอมูลมา
ใชไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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  1.5.3) ผลสะทอน   
   ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก 
 

    4.2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับสนุนใหสาขาวิชาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีสวน

รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน และองคกรตางๆ ซ่ึงไดดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน 6 สาขาวิชา  ไดแก  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาการทองเท่ียว  สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  รวมจํานวนผูเรียน  74  คน  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  

  ข้ันท่ี ๑ ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  

   ๑.๑ การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการ 

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา ตามท่ีลงนาม MOU กับหนวยงานตนสังกัด และมีการ

สํารวจความพรอมของสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ

โดยสาขาวิชาท่ีมีความตองการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสํารวจเบื้องตนเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินเลือกสถาน

ประกอบการท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษารวมกัน ในการดําเนินการตามแนวทางของจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีตอไป  

   ๑.๒ การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  

ทวิภาคี สถานศึกษามีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ

สถานประกอบการในทุกสาขาวิชาท่ีสงนักศึกษาเขารับการฝกอาชีพ จํานวน 3 แหง และในทุกปการศึกษา

สถานศึกษาจะสํารวจความพรอมในการรับนักศึกษาใหมและทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหม  

  ข้ันท่ี ๒ ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี 

   ๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบ

ทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการเรียนในแตละสาขาวิชา

รวมกับ สถานประกอบการ โดยจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาระดับ ปวส.๑ เรียนในสถานศึกษา และระดับ 

ปวส.๒ เรียนในสถานประกอบการตามแผนการเรียนท่ีกําหนด และมีการจัดทําปฏิทินการ ปฏิบัติงานเพ่ือแจ

งกําหนดการตางๆ ใหนักศึกษาและสถานประกอบการทราบ 

   ๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผู เรียน วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ รวมถึงและ

แนะแนวผู เรียนใหมาสมัครเรียน ในระบบทวิภาคี โดยผานชองทางตางๆ หลายชองทาง ไดแก การคัดเลือก
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ตัวแทนผูเรียนในแตละสาขาวิชาท่ีเปดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไปแนะแนวและใหขอมูลเก่ียวกับ

ระบบการเรียนตลอดจน ผลตอบแทนตางๆ ท่ีผูเรียนในระบบฯ จะไดรับตามโรงเรียนตางๆ เพ่ือเปนขอมูลใน

การตัดสินใจของกลุมผูเรียนเปาหมาย การใชโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ เว็บไซตของสถานศึกษา และช

วยกันแชรขอมูลไปยังผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีใช Facebook  รวมถึงขอความรวมมือผูเรียนท่ีเรียนในปจจุบันให

ขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครเชิญชวนใหสมัครเรียน 

  ข้ันท่ี ๓ ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

   ๓.๑ คัดเลือกผู เขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผู เขาเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียน

และสอบสัมภาษณ 

   ๓.๒ การทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง กอนสงนัก

ศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการประชุมผูปกครอง เพ่ือ

ชี้แจงและทําความเขาใจแกนักศึกษาและผู ปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตางๆ และมีการตรวจความเรียบรอยของ

นักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ  

   ๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูในทุกสาขาวิชาท่ีเปด และจัดทําคูมือการฝกอาชีพสําหรับผู เรียนและคูมือสําหรับสถาน

ประกอบการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพแกผูท่ีเก่ียวของ

สูงสุด 

   ๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ในระดับ ปวส.๑ นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา สวนระดับ ปวส.๒ 

นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการ ครูผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาในแตละสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการรวมกับสถานประกอบการมีการประสานกับผูเรียนในการใหความรูและมอบหมายงาน 

  ข้ันท่ี ๔ ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

   ๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้ง

ครูนิเทศการเรียนการสอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และใหครูผูสอน

ไปนิเทศนักศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  

   ๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนว

ทางการวัดและประเมินผล โดยกําหนดเปนสัดสวนดังนี้  

    ๑) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชาทวิภาคี) 

โดยคิดคาคะแนนน้ําหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ รอยละ ๖๐ คิดคาคะแนนจากครูนิเทศและการสัมมนา 

รอยละ ๔๐  

     ๒) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชา 

บูรณาการ) โดยคิดคาคะแนนน้ําหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ รอยละ ๔๐ คิดคาคะแนนจากครูนิเทศ

และ การสัมมนารอยละ ๖๐  
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  ข้ันท่ี ๕ ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

   ๕.๑ การสําเร็จการศึกษาผู เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2561 

มีผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน  33  คน จากผู เรียนในระบบทวิภาคี จํานวน 33 คน คิดเปน 

รอยละ 100 

   ๕.๒ การติดตามผู สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีระบบติดตามขอมูล 

ผูสําเร็จการศึกษา โดยใหครูท่ีปรึกษารวมกับหัวหนาแผนกวิชาและงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเปนผูติด

ตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา  

   ๕.๓ การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 

 ผลสัมฤทธิ์ 

          การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป ซ่ึงปรากฏผลสัมฤทธิ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ  

          วิทยาลัยฯ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษากําหนด 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการ

อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันจัดการเรียนการ

สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และข้ัน

สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

จํานวน 29 สถานประกอบการ 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ 

ทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถวนท้ัง 1,2,3,4,5   ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการ

อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ   

ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการ

จัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 2.2 ประชาสัมพันธ 

แนะแนวผูเรียน ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  คัดเลือกผูเขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ 

คัดเลือกผูเขาเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ การทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน 

การประชุมผูปกครอง กอนสงนักศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศ

ผูเรียน มีการประชุมผูปกครอง เพ่ือชี้แจงและทําความเขาใจแกนักศึกษาและผูปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตางๆ 

และมีการตรวจความเรียบรอยของนักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือ

แผนการฝก จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ สอนตามแผนการเรียน

ของแตละสาขาวิชา ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งครูนิเทศการเรียนการสอนในสถาน 

ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และใหครูผูสอนไปนิเทศนักศึกษาอยางนอย   
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ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางการวัด

และ ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน

ประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี  เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะทอน 

   วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ
ผูเรียนและสถานประกอบการทุกปการศึกษา 
 

 2) จุดเดน 

  1) สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

  2) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมท้ังระดับปวช. และปวส.
ทุกสาขาวิชา 
  4) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางนอย 12 
ชั่วโมงตอป 
  5) ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมการอบรมเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารชั้นเรียนจนไดรับการยอมรับ เผยแพรอยางตอเนื่อง 
         6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ดวยระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาและเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) จุดควรพัฒนา 

  1) การเพ่ิมจํานวนผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาระดับชาติ 
 

 4) ขอเสนอแนะ 
 1) ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เก่ียวกับการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียนทวิภาคี 
 2) การสอนซอมเสริม เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา แกนักเรียน 
นักศึกษา ชั้นปสุดทาย 
 3) การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบออนไลน 
 

 

 

 

 



 

97 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562  

4.3  มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

      4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 การดําเนินงาน 

  1) ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดําเนินการบริหารดานงบประมาณ ดานบุคคล ดาน

แผนงานโครงการ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวม โดยครู และบุคลากรทางการ

ศึกษารวมกําหนดมาตรฐานการศึกษา  มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

2563 โดยสงเสริมใหครูและบุคลากรนําแนวคิด สภาพปญหามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนงานโครงการ/

กิจกรรม และกําหนดการวางแผนกําหนดงบประมาณ  ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และ

ตรงตามบริบทของสถานศึกษา  นําเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ตอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และสรางความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรทํา

ใหวิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสามารถดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีส

วนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด เชน การพิจารณาใหความเห็นชอบ

มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ตางๆ ของสถานศึกษา 

โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2563 ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการบริหาร

งบประมาณท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  และโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน  

 ผลสัมฤทธิ์ 

  ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1) เชิงปริมาณ   

ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีทุกคน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100       

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   มีผลการประเมินตามการประเมินขอ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมกาบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมี คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะทอน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ท่ีผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
บริทบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนท่ียอมรับดานคุณภาพผูเรียนวิชาชีพและการใหบริการวิชาชีพแก
ชุมชนอยางตอเนื่อง 
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 1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 การดําเนินงาน 
      1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการ

จัดการศึกษา ดังนี้ 

   (1) โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการผลิตและพัฒนากําลังคน

อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 

   (2) โครงการความรวมมือตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูและฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานประกอบการในตางประเทศ 

   (3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีและทวิศึกษา 

   (4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-อาเซียน 

   (5) โครงการการเรียนรูกระบวนการทําบัญชีจากผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน 

   (6) กิจกรรมการใหความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาการบัญชี 

   (7) โครงการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนรายวิชา 

   (8) กิจกรรทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใตโครงการสงเสริมปฏิรูป

อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยคุณภาพตามมาตรฐาน 

   (9) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ”  

   (10) กิจกรรมสรางองคความรูสูวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย “การมัดยอมสราง

รายไดสูการออกท่ียั่งยืน” 

   (11) โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก 

   (12) โครงการจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอน 

   (13) โครงการเรียนรูกระบวนการการทําบัญชีจากผลิตภัณฑสูภูมิปญญาทองถ่ิน 

   (14) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี 

   (15) กิจกรรมฝกอบรมเชฟฮาลาลเพ่ือการสงออก 

   (16) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพ

และมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาหาร 

   (17) กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพผูประกอบอาหารฮาลาล 

   (18) กิจกรรมถายทอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญสูนักอาชีพอาหารรุนใหม 

   (19) โครงการสัมมนาวิชาชีพอาหารถายดอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญและสถาน

ประกอบการ 

   (20) กิจกรรมสรางองคความรูสูวิชาชีพคหกรรม 

   (21) โครงการเสริมสรางศักยภาพผูเรียนศิลปกรรมดวยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ

งานสรางสรรค ป 2562 
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   (22) กิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการภาคฤดูรอน 

   (23) กิจกรรมเสริมสรางทักษะผูเรียน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากผาบาติก 

   (24) โครงการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21 

   (25) โครงการสามัญสัมพันธวิชาการ 

    (26) กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

   (27) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยนวัตกรรมทาง

วิชาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ   

  1) วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร จํานวน 27 โครงการ 

  2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู

และครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ไดส งครูเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ ในสถาน

ประกอบการ ปการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน 1 คน   

  3) มีการจัดครูพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถ่ิน สถานประกอบการ จํานวน 41 คน 

รวมพัฒนาผูเรียนท้ังหมด จํานวน 20 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 21 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 95 

  4) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
ครุภัณฑ และทุนการศึกษาจากหนวยงานและองคการภายนอก รวม 180 ทุน จําแนกเปนทุน 65 ป อาชีวะ
ตานีท่ีภาคภูมิ จํานวน  65 ทุน  ทุนเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา  จํานวน 56  ทุน  ทุนมูลนิธิชูเกียรติปติ
เจริญกิจ  จํานวน 6 ทุน   ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง  จํานวน 8 ทุน  ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ จํานวน 
1 ทุน  ทุนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1  ทุน  ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 37 ทุน  ทุนคุณพอ 
(สมาคมโกวิทยา)  จํานวน 1 ทุน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 จํานวน 2 คน ทุนสานฝนกีฬา จํานวน 1 คน 
ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน จํานวน 1 คน  ทุนมูลนิธิอีซูซุ จํานวน 1 คน    
  5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย และรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   มีผลการประเมินตามการประเมิน ขอ 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ๒) สถานศึกษามี
เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถาน
ประกอบการ  3) สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา
งานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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  1.2.3) ผลสะทอน 

   ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพจากแหลงเรียนรู ครู ผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ วัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย ทุนการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใน

อนาคต สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนาการ

จัดการศึกษา 
 

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต

อาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังน้ี 
  1) วิทยาลัยฯ ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตางๆ โดยการสนับสนุนวิทยากรใหความรูแก

ชุมชนท้ังดานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชน ดานบัญชี ดานการตลาด การสอนอาชีพการ สอนจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ตัดเย็บเส้ือผาสตรี  เพื่อสรางองคความรูและอาชีพแกชุมชน  
  ๒) การไปใหบริการชุมชนทุกครั้งจะมีผู บริหารสถานศึกษาเปนผูนําคณะครู บุคลากร ทาง
การศึกษาและผูเรียน ในการออกใหบริการชุมชนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

ดังน้ี       
   (1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิต ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  
(Fix it center) 
   (2) โครงการฝกอาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ  
   (3) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
   (4) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
   (5) โครงการขับข่ีปลอดภัย และกิจกรรมรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวง
เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต 
   (6) โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 7 ชายแดนภาคใต (จัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม)  
   (7) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ/ฝกอาชีพใหสถาบันศึกษาปอเนาะ 
   (8) โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนากําลังคน
ตอบสนองความตองการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
   (9) โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการฝกอาชีพให
กลุมเปาหมายพิเศษ (กลุมเยาวชนสันติสุข กลุมสตรีหมาย ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพินิจ)  
   (10) โครงการฝกอาชีพใหเยาวชน กลุมเปาหมายพิเศษ โครงการจัดตั้งอาชีพ/ฝก
อาชีพใหกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
   (11) โครงการวิจัย (เบื้องตน) ในสาขาวิชา 

  (12) โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 
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  (13) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน ศูนยการเรียนรู 
ICT ชุมชน   

  (14) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  (15) โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
  (16) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแกไขปญหาความยากจน (108 อาชีพ)  
  (17) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
  (18) กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายและไดรับขอความรวมมือจากหนวยงาน 

องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ

จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี

จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ดังนี้ 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 

   1) มีจํานวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิต

อาสาท้ังหมด  17 โครงการ 

   ๒) มีผูบริหารสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา จํานวน 5 คน จากจํานวน 5 คน  
   3) มีครูเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 59 คน กิจกรรมบริการวิชาการ 
จํานวน 63 คน กิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 53 คน และจิตอาสา จํานวน 63 คน 
   4) มีบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 40 คน  
กิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 37 คน กิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 22 คน และจิตอาสา จํานวน 42 คน  
   5) ผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 985 คน จากจํานวนผูเรียน
ท้ังหมด 1,070 คน คิดเปนรอยละ 92.05 เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 974 คน คิดเปนรอยละ 
91.03 เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 1,018 คน คิดเปนรอยละ 95.14 และเขารวมกิจกรรมจิต
อาสา จํานวน 1,030 คน คิดเปนรอยละ 96.26 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด  

  1.3.2) เชิงคุณภาพ  

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดจัดโครงการท่ีสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรู 

ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงเนนกระบวนการทํางานเปนทีมและกระบวนการทํางานเปนกลุมท่ีใหบริการ

วิชาการวิชาชีพ รวมท้ังทําประโยชนใหกับชุมชนสงผลใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเปนผูใหและบริการ

ผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 

  1) ฝกทักษะใหนักเรียน นักศึกษาสามารถถายทอดความรูทักษะวิชาชีพสูชุมชน 

  2) นักเรียน นักศึกษา ไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาชีพกับชุมชนในพ้ืนท่ี 

  3) ฝกนักเรียน นักศึกษา ใหมีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทําประโยชนตอชุมชนและสังคม 
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  4) พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ 

มีสมรรถนะและสรางชองทางในการประกอบอาชีพพรอมแหลงปฏิบัติงานจริง 

  5) ใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทักษะวิชาชีพพรอมสรางจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และเปนแบบอยางท่ีดีใหกับชุมชนตอไป 

  6) ประชาชน และชุมชนไดรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน และการสงเสริมพัฒนา

อาชีพในทองถ่ิน 

  7) เยาวชน และประชาชนสามารถสรางคุณภาพในการดําเนินชีวิตท่ีดีข้ึน 
  8) เกิดภาพลักษณท่ีดีในการเรียนสายอาชีพ 
  9) ชุมชนใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนทักษะและถายทอดความรูดาน
วิชาชีพ  
  มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ 1) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 2) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 3) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 4) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 5) ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีเลิศ      
  1.3.2) ผลสะทอน 
   ในการลงปฏิบัติงานโครงการ ชุมชนใหความรวมมือและตอบรับเปนอยางดี ชุมชนให

ความสนใจ และตองการตอยอดอาชีพ เพ่ือเพ่ิมจุดแข็งในการทําอาชีพ สงเสริมใหประชาชนมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพท่ีม่ังคงตอไป ชุมชน สังคม องคกร หนวยงานตางๆ ใหการยอมรับและยกยองในการบริการ

ชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และการมีจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน และใหความ

ไววางใจในการบริการในงานสําคัญและพิธีการท่ีสําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง 

      4.2.4) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 การดําเนินงาน 
  1) มีการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการจัดทํา
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   
            (1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนในศตวรรษ 21”   
   (2) กิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของครูท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
  2) มีการดําเนินงานโครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม และ
โครงงานวิทยาศาสตร 
   (1) กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมจัดทําผลงานส่ิงประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมประกวด 
ระดับจังหวัด  ภาค และชาติ 

  (2) กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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 ผลสัมฤทธ์ิ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ   

           โครงการ : เสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงาน
วิทยาศาสตร 
    1) ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม สงเขารวมประกวดใน
ระดับจังหวัด จํานวน 20 ชิ้นงาน ระดับภาค จํานวน  14  ชิ้นงาน และระดับชาติ  จํานวน  5 ชิ้นงาน 

   2) ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร สงเขารวมประกวดในระดับจังหวัด จํานวน  
5 ชิ้นงาน ระดับภาค จํานวน  5  ชิ้นงาน และระดับชาติ  จํานวน  2 ชิ้นงาน  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ  
     1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลจากกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
รายวิชา คัดเลือก The Best project รายวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2562  
 
  - ระดับชั้น ปวช.  จํานวน  8  ผลงาน  ไดแก 

  (1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ท่ีมีตอการใชหองปฏิบัติการบัญชี (121) แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

  (2) ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยซอมรถยนต บริษัท ฑีทีซี ออโตเซลส จํากัด
(ตัวแทนจําหนายรถยนต เชฟโรเลต จังหวัดปตตานี) 

  (3) สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการจัดการ
สํานักงาน แผนกวิชาการเลขานุการ คณะวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ีมีตอ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3216 - 8501 ปการศึกษา 2562 

  (4) ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนออนไลน วิชาการเขียนเว็บ
เพจดวยภาษา HTML รหัสวิชา 3204 - 2201 
       (5) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มชาชักของนักศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

  (6) ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีท่ีมีตอหมวก
จากผาปาเตะ 

  (7) การพัฒนาผลิตภัณฑเม็ดไขมุกจากแปงมันเทศสีมวงก่ึงสําเร็จรูป 
  (8) การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนภาพการตูนนักศึกษาคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษาปตตานี 

   - ระดับชั้น ปวส.  จํานวน 14 ชิ้นงาน  ไดแก 
  (1) ศึกษาผลการใชสมุดบัญชีรายรับ-รายจายของชาวชุมชนบานปากาดารอ  

หมูท่ี 11  ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
  (2) การวิเคราะหงบการเงินของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย กรณีศึกษา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561 
  (3) ศึกษาผลการใหความรูบัญชีครัวเรือนแกชาวบานชุมชนดอนยาง ตําบลบอทอง  

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี 
  (4) ศึกษาผลการใชสมุดบัญชีรายรับ-รายจาย ของชาวบาน หมูท่ี 7 ตําบลตะลุโบะ  

อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
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  (5) ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือไกฆอและ กรณีศึกษาราน
ไกฆอและกะเมาะ ซอย 4 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

  (6) คูมือการปฏิบัติงาน เรื่องการพิมพหนังสือสั่งการดวยคอมพิวเตอร โดยใช 
โปแกรมกราฟก 

  (7) การสรางสื่อการเรียนรู เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใชโปรแกรมกราฟก 
  (8) ผลการสรางเว็บไซตราน Time Never Stop จําหนายนาฬิกาขอมือ 
  (9) การศึกษาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญและความพึงพอใจท่ีมีตอการสรางระบบ

บันทึกขอมูลสินคาและชําระเงินดวยโปรแกรม Microsoft Access 
 (10) เว็บไซตขายสินคาออนไลน ชุดนักเรียน นักศึกษา รานนินาปูยุด อําเภอเมือง

ปตตานี จังหวัดปตตานี 
 (11) การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําข้ึนฉายฝรั่งเพ่ือสุขภาพ 
 (12) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีท่ีมีตอกระเปา

ถือจากกาบกลวย 
 (13) ผลของสารชวยติดท่ีมีตอการยอมผาดวยสีของใบหูกวาง 
 (14) การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มขาวไรซเบอรี่สกัดเขมขนชนิดผง 
 

  2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดผลงานนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จํานวน 15 ชิ้นงาน ระดับภาค จํานวน 4 ชิ้นงาน และ
ระดับชาติ จํานวน 6 ชิ้นงาน  ไดแก 

   (1) ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D VEGGIES EATS) 
   (2) ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงก่ึงสําเร็จรูปจากถ่ัวหรั่ง  

(KACANG PO KRUNCH) 
   (3) ผลิตภัณฑของท่ีระลึก บุหงา – บุหลัน 
   (4) ตาขายดักฝนดวยสีธรรมชาติ (Dreamcather) 
   (5) ภาพพิมพแกะไม จากจิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ 

จังหวัดปตตานี 
   (6) โคมไฟลานนาลายชองลมกุฏิสงฆวัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี 
   (7) Biological spoon made from rice flour 
   (8) เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน 
   (9) ผลิตภัณฑซุปเนื้อตาลโตนดเพ่ิมใยอาหารก่ึงสําเร็จรูป 
   (10) หมวกแฟชั่น 2 in 1 
   (11) เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด 
   (12) ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา 
   (13) ชอนชีวภาพจากแปงขาว 
   (14) การเขียนลวดลายบนผืนผาโดยการใชยางเปลือกกลวยหิน 
   (15) Bio Nursery Bag Plant 

 ผลงานสรางสรรค  
(1) บรรจุภัณฑจากกาบกลวย 
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   3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลจากโครงงานวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 
2562  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ชั้นปวช.  จํานวน 3 ผลงาน และชั้น ปวส. จํานวน 2 ชิ้นงาน ระดับภาค ภาคใต 
ชั้นปวช. จํานวน 3 ผลงาน และช้ัน ปวส. จํานวน 2 ชิ้นงาน ระดับชาติ ชั้นปวช.จํานวน 2 ผลงาน  

  - ระดับชั้น ปวช.  จํานวน 5 ผลงาน ไดแก 
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรน้ํามัน 
(2) กระถางชีวภาพ 
(3) ผลของน้ําใบยอตอคุณภาพของขาวยําใบยอก่ึงสําเร็จรูป 
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร 
(5) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ No water 
 

   - ระดับชั้นปวส.  จํานวน 2 ผลงาน  ไดแก 
   (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ taffy จาก Pumpkin Fiber เสริม สารสกัดสตีวีโอไซด 
   (2) ผลของกระบวนการทําแหงแบบโฟม-แมทตอคุณภาพเครื่องดื่มผงจากขาวไรซ
เบอรรี่สกัดเขมขน 
  เทียบไดกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4  คะแนน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

  1.1.3) ผลสะทอน  
  ไดรับการตอบรับการเผยแพรผลการประกวดผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 32 สถานท่ี ระดับภาค ภาคใต จํานวน 25 สถานท่ี และระดับชาติ จํานวน  
18 สถานท่ี 
 
 2) จุดเดน 
  1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ทุนการศึกษาและผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหนวยงานอยาง
เปนระบบ 
  3) สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเขารวมใหบริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด 
  4) สถานศึกษา มีผลงานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม ท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ เปนท่ียอมรับและยกยองจากหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อยางตอเนื่อง 

  5) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ  

 3) จุดควรพัฒนา 
   1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ดานการจัดทําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย หรืองาน
สรางสรรค ภายในสถานศึกษา 
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 4) ขอเสนอแนะ 
  1) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุกคนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพใหสอดคลองกับสาขางาน  
  2) ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาควิชา สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพเพ่ือเขารวม
ประกวดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ
วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพเขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายในและภายนอกท่ีจัดข้ึน 
ในระดับภาค ชาติ และระดับนานาชาติ 
  3) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง         
ดานความรูความสามารถจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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สวนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 
3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 มาตรฐานท่ี 1 ค ุณล ักษณะของผ ูส ําเร็จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาที พ ึงประสงค 
       ตารางท ี่ 1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค  ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

                                       ประเด็นการประเม ินท ี่ 1  ด า น ค ว า ม ร  ู 

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพ      20 5 100 

 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 
อาช ีวศ ึกษา (V-NET) 

     3  1 3 

 ผลรวมคะแนนที ได 103 

 รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 115 89.57 

   ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรู 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00-79 .99 )   
 ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99 )   
 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ50.00) 

 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานท ักษะและการประย ุกตใช 

 

                        ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

   2.1 ผเ ู รียนม ีสมรรถนะในการเปนผ ูประกอบการหร ือ 
การประกอบอาช ีพอ ิสระ 

    3  3 9 

   2.2 ผลการแขงข ันทักษะว ิชาช ีพ     2     
 

4 8 

 ผลรวมคะแนนที ได 17 

 รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 25 68.00 

 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )   
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )  
 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเม ินท ี่ 3 ดานค ุณธรรม จร ิยธรรม และค ุณลักษณะท ี่พ ึงประสงค 

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

  3.1 การดูแลและแนะแนวผ ูเรียน     2  4 8 

  3.2 ผ ูเรียนมีค ุณล ักษณะที พ ึงประสงค     2  5 10 

  3.3 การม ีงานทําและศ ึกษาตอของผ ูส ําเร็จการศึกษา    15  5 75 

  ผลรวมคะแนนที ได 93 

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 95 97.89 

  ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเดน็การประเมินที่ 3 ด า น ค  ุณ ธ ร ร ม  จร ิยธรรม แ ล ะ ค  ุณ ล  ัก ษ ณ ะ ท  ี พ  ึง ป ร ะ ส ง ค  
   ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )   
         ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )      
   ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

5.2  มาตรฐานท ี่ 2 การจัดการอาช ีวศ ึกษา 
         ตารางท ี่ 2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ  ึก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 1 ดานหลักสูตรอาช ีวศ ึกษา 

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  

  (คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

 1.1 การพ ัฒนาหล ักส ูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ      2  5 10 

 1.2 การพ ัฒนาหล ักส ูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปร ุง 
 รายว ิชา หรือปรับปรุงรายว ิชาเดิม หรือก ําหนดรายว ิชา 
 เพ ิ่มเต ิม 

    3  5 15 

 ผลรวมคะแนนที ได 25 

 รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 25 100.00 

 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานหล ักส ูตรอาช ีวศึกษา 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)      ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )  

     ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )   
    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานการจัดการเร ียนการสอนอาชีวศ ึกษา 

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
         ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

  2.1 ค ุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส ูการปฏ ิบัติ       2 5 10 

  2.2 การจ ัดท ําแผนการจ ัดการเร ียนร ูส ูการปฏ ิบ ัต ิ 
ท ี เนนผ ูเรียนเปนส ําค ัญและน ําไปใชในการจ ัดการ เร ียน
การสอน 

     3 5 15 

  2.3  การจ ัดการเร ียนการสอน      5 5 25 

  2.4  การบริหารจัดการช ั้นเรียน     3 5 15 

  2.5  การพ ัฒนาตนเองและพ ัฒนาว ิชาช ีพ     2 5 10 

  2.6  การเขาถ ึงระบบอินเทอรเน ็ตความเร ็วส ูง 
 เพ ื่อการจ ัดการเร ียนการสอนในช ั้นเร ียน 

    2 5 10 

 ผลรวมคะแนนที ได 85 

 รอยละของคะแนน ประเดน็การประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได x 100) / 85 100.00 

 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาช ีวศ ึกษา 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)       ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )   
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )   
 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 

 
 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 3 ดานการบร ิหารจ ัดการ 
 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

  ๓.1 การบร ิหารจ ัดการระบบขอม ูลสารสนเทศ 
เพ ื่อการบร ิหารจ ัดการสถานศึกษา 

     5 5 25 

  3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏ ิบัติการโรงฝกงาน หร ือ
งานฟารม 
 

    2 5 10 

  3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ ื้นฐาน     2  5 10 
  3.4 แหลงเรียนรูและศ ูนยว ิทยบร ิการ     2  5 10 
  3.5 ระบบอ ินเทอรเน ็ตความเร ็วส ูงเพ ื่อการใชงานดาน 
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    2  5 10 

 ผลรวมคะแนนที ได 65 
  รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 65 100.00 

 ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)   ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )  ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเม ินท ี่ 4 ดานการน ํานโยบายสูการปฏ ิบัต ิ

                                                   ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

   4.1 การจัดการอาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี      
 

5 30 

  ผลรวมคะแนนท่ีได 30 

  รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที ่4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 30 100.00 

  ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดานการนํานโยบายส ูการปฏ ิบัติ 
    ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)     ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )  
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 ) 

    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางส ังคมแหงการเรียนรู 
      ตารางท ี  3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ  ึก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเร ียนร ู 
 
 
 

                                                   ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

  1.1 การบร ิหารสถานศึกษาแบบม ีสวนรวม       5  4 20 
  1.2 การระดมทร ัพยากรเพ ื อการจ ัดการเร ียนการสอน      2  5 10 

  1.๓ การบร ิการช ุมชนและจ ิตอาสา      2  4 10 
  ผลรวมคะแนนที ได 38 

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 45 84.44 

  ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ  ึก ษ า  ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเรียนรู 

  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)      ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )  
 ดี (รอยละ 60.00 –  69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )   

 ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานนว ัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานว ิจัย 
 

                       ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  
(คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

  2.1 ผลงานของผ ูเรียนดานนว ัตกรรม ส ิ่งประดษิฐ 
งานสรางสรรค งานว ิจัย 

     3  4 15 

  ผลรวมคะแนนที ได 15 

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 15 80.00 

ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ  ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ  ึก ษ า  ประเดน็การประเมินที ่2 ดานนว ัตกรรม สง ิ่ ประดิษฐ งานสรางสรรค ง า น ว  ิจ  ัย  
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข ึ้นไป)  ดีเล ิศ (รอยละ 70.00 – 79 .99 )    ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

5.4 สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาโดยภาพรวม       
       ตารางท ี่ 4 สร ุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

         ผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา  
         ตามมาตรฐานการอาช ีวศ ึกษา พ.ศ. 2561  

 

     รอยละ 

 มาตรฐานท ี่ 1 ค ุณลักษณะของผูสําเร ็จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาท ี่พึงประสงค     90.64 

 ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 89.57 
 ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 68 
 ประเด็นท่ี 1.3 ดานค ุณธรรม จริยธรรม และค ุณล ักษณะท ี พ ึงประสงค 97.89 

 มาตรฐานท ี่ 2 การจัดการอาชีวศ ึกษา      100 

 ประเด็นท่ี 2.1 ดานหล ักส ูตรอาช ีวศ ึกษา 100 

 ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาช ีวศ ึกษา 100 

 ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 

 ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายส ูการปฏ ิบัต ิ 100 

 มาตรฐานท ี่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู     88.33 

 ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเรียนรู 84.44 
 ประเด็นท่ี 3.2 ดานนว ัตกรรม ส ิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานว ิจัย 80 

 สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 93.60 

 ระดับค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
 ยอดเยี่ยม    (รอยละ 80 ข ึ้นไป) 
 ดีเล ิศ          (รอยละ 70.00 – 79 .99)  
 ดี               (รอยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง    (รอยละ 50.00 – 59.99)  
 ก ําล ังพ ัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
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สวนที่ 6  

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษาวิเคราะห

เพ่ือกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมข้ึน โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
     1.1 ดานความรู  
          1) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)  
          การประเมิน รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชี ว ศึ กษา (V-NET)  ตั้ ง แต ค า คะแนน เฉลี่ ย
ระดับชาติข้ึนไปเทียบกับผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  

    สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนภายใต
โครงการส ง เสริมการปฏิรูปอาชีว ศึกษาเ พ่ือเ พ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ผู เรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานให มี
สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
กิจกรรม เตรียมความพรอมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
(V-Net)  

1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 
           1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ  
           การประเมิน รอยละของผูเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับจํานวนผู เรียน
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ท่ี ผ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ป น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมี
ผลการประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด  

    สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนภายใต
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา  
    1) กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหความรู
เบื้องตนในการประกอบธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการ
วางแผนเปนผูประกอบการตอไป  
    2) กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานศึกษาสนับสนุน 
สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาดูงานเพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจ 
และสามารถนํามาปรับใชในการประกอบธุรกิจ  
    3) กิจกรรมสงเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน งบประมาณใหกับผูเรียนท่ีผานการ
คัดเลือกในการทําธุร กิจในสถานศึกษา ผู เ รียนมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระได 
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