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ก รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ีปีการศึกษา 2563  

คำนำ 

  การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าท่ีโดยตรงใน
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  มาตรฐานท่ี 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
และมาตรฐานท่ี 3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในเชิงประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษา 2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
4) ด้านการมีส่วนร่วม และ 5) ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563  ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ท่ีกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต่อสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
พฤษภาคม ๒๕๖4 
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คําชี้แจง 

           รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
ปีีการศึกษา ๒๕๖3  ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  สถานศึกษามีหนา้ที่โดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้นำ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสําคัญ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้า 
ประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกท้ังการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง 
ต่อเน่ืองและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา  

  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
                                                                                                  พฤษภาคม ๒๕๖4 
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สารบญั 

                   หน้า  
คํานาํ                           ก  
คําชี้แจง                           ข  
สารบัญ                           ค  
สารบัญ (ตาราง)                         จ  
สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)                      ฉ 
ส่วนท่ี ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                    

1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        1  
1.2 การสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        5 
1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด    8 
1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice)    5 

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา               
 2.1 ข้อมลูเกี่ยวกับสถานศึกษา        16 
 2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา       23 
 2.3 ข้อมลูของสถานศึกษา        24 
 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา      26 
 2.5 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 27 
 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา        29 
ส่วนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               55  
ส่วนท่ี ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   57 
          1) ด้านความรู้          

     - ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      57 
          2) ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
               - ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  59 
      - ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ       61 
          3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     - การดูแลและแนะแนวผู้เรียน        69 
     - ผู้เรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์      71 
     - การมีงานทำและศึกษาตอ่ของผู้สำเร็จการศึกษา     73 
 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา       66 
          1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ    77 
    - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม         78 
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                                    สารบญั (ต่อ) 

    2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา      
  - คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     78 
  - การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ 
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน        80 
  - การจัดการเรยีนการสอน       81 

  - การบริหารจดัการช้ันเรียน       83 

  - การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ      85 

  - การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 86 
     

  3) ด้านการบริหารจัดการ 

  - การบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 86 

  - อาคารสถานที่ ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม   88 

  - ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน       90  

  - แหล่งเรียนรูแ้ละศูนย์วิทยบริการ       92 

  - ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา  93 

  4) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  - การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี      94 
 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้               88 
  1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  - การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม      98 

  - การระดมทรพัยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน     100 

  - การบริการชุมชนและจิตอาสา       103 
  2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     

  - ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  105 
ส่วนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1         
 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์           111 
 5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา               112 
 5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้              114 
 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม           115 
ส่วนท่ี ๖ แผนยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                   116
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก (ก) ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
          ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ภาคผนวก (ข) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 
 ภาคผนวก (ค) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่จัด 
          การเรียนการสอนได้มาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

ภาคผนวก (ง) ผลการประเมนิมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
        (V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา)  
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สารบญั (ตาราง) 

ตารางที่                             หน้า  

๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            ๑  
๒.๑ ข้อมลูผู้เรยีน ปีการศึกษา 2563        22  
๒.๒ ข้อมลูผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562       23  
๒.๓ ข้อมลูผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563       23  
๒.๔ ข้อมลูบุคลากร          23  
๒.๕ ข้อมลูหลกัสูตรการเรียนการสอน        24  
๒.๖ ข้อมลูอาคารสถานท่ี          24  
๒.๗ ข้อมลูงบประมาณ          24 
2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563      27 
2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563    28 
2.10 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563      42 
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ส่วนท่ี 1  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
และตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง ดังน้ี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
        ตารางท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  
มาตรฐานท่ี 

ประเดน็การประเมิน 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 
1 100.00 60.00 97.89  94.54 ยอดเยี่ยม 
2 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 ยอดเยี่ยม 
3 100.00 80.00  95.00 ยอดเยี่ยม 

รวม  96.91 ยอดเยี่ยม 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค์   
 1) ด้านความรู้   ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ร้อยละ  100 
 2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ร้อยละ 60.00   
 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมนิอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
ร้อยละ  97.89   
  ผลการประเมนิภาพรวม มาตรฐานที่ 1  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ร้อยละ  94.54 
มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  ร้อยละ 100.00   
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ร้อยละ 100.00   
 3) ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ร้อยละ 100.00 
 4) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ร้อยละ 100.00 
  ผลการประเมนิภาพรวม มาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม ร้อยละ  100.00 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
ร้อยละ 100.00 
 2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
ร้อยละ 80.00 
 ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ  95.00 
         สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
        ภาพรวมของสถานศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม รอ้ยละ 96.91 



 

2 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563

         1.2 จุดเด่น 
      สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
         1.1) ด้านความรู้ 
          วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี  ได้ดำเนินการให้ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เข้าทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี
คุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 100  
                 1.2) ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ มีแผนธุรกิจ จำนวน 6 ธุรกิจ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานทุกสาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัลในแต่ประเภทการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง 
 

          1.3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ให้ความสำคัญในการดูแลและแนวแนวอาชีพให้กับผู้เรียน  
มีการติดตามดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการเย่ียมบ้าน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  
จัดช่ัวโมงโฮมรูม เพ่ือให้ผู้เรียนพบกับครูท่ีปรึกษา โดยทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาถึงร้อยละ 95.16 เมื่อเทียบ
กับผู้เรียนแรกเข้า ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนได้มาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
96.90 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด มีผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใต้สถานศึกษาขนาดกลาง และองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 
การมีงานทำและการศึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ท่ีสามารถเข้าทำงานและ
ศึกษาต่อทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 95.50 ของผู้สำเร็จการศึกษาท้ังหมด ก่อให้เกิดความพึง
พอใจและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 

  

 

 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
          2.1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 สาขาวิชา  
จากจำนวนท้ังหมด 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 88.89 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 10  
สาขาวิชา จากจำนวนทั้งหมด 11 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 90.91 มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับ
การพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มีการติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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        2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนตามเกณฑ์กำหนด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม PLC คิดเป็นร้อยละ 100  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใช้งานภายในวิทยาลัยฯ  
 

         2.3) ด้านการบริหารจัดการ  
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเน่ือง รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
        2.4) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งเน้นในการนำนโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จำนวน 5 สาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด การเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 
และสำนักงานการศึกษาเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมและออก 
แนะแนวเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียน และครูแนะแนวในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        3.1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งพัฒนาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น สถานประอบการ ชุมชน สมาคมครู ผู้ปกครอง เพ่ือ
ระดมทรัพยากรมาช่วยในการจัดการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยรูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ 
(POSSCORB) และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงผู้เรียนมีจิตอาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นท่ียอมรับและสะท้อน
ออกมาเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ 

        3.2) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ของ
ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง 
และมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ท้ังหมด 13 ช้ินงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับต่างๆ  
เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 5 บท ของ
ครูผู้สอนทุกปีการศึกษา 
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         1.3 จุดควรพัฒนา 
       1) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานในระยะยาว 
       2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผู้เรียนผ่านครูท่ีปรึกษา รวมถึงการแนะแนว
ศึกษาต่อ และลงรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
       3) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
       4) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาควิชา สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ เพ่ือ
เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ 

 1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       1) สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จัดระบบการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจอย่างเป็นระบบ จนทำให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       2) สถานศึกษาควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้เรียนและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ทำให้
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องผ่านระบบครูท่ีปรึกษา  มีการสะท้อนข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างรวดเร็ว 
       3) สถานศึกษาควรมีการจัดทำแผนพัฒนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นให้ทุกสาขาวิชาต้องมีการปรับปรุงหลักสตูรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และพัฒนาผู้เรียนใหมี้คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
       4) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้
สอดคล้องกับสาขางาน  
       5) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง         
ด้านความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกเพ่ิมขึ้น 
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2. การสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดทำระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2563 จนได้รับความเช่ือม่ันแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ เรียนสำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ ท่ีมีคุณภาพด้วยการบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนต้ังแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีผู้เรียนสนใจ โดยสนับสนุน
ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน 3 ประเด็น ดังน้ี 
 

       1.1) ด้านความรู้ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดให้มีแผนงาน โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้เรียนมีความรู้และ
ความสามารถตามหลักการทฤษฎี และแนวปฎิบัติอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามสมรรถนะของแต่ละ
สาขาวิชามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ขึ้นไป และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียน 
ทุกสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีการจัดกิจกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุน ด้านวัสดุฝึก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และจัด
ให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.3 และปวส.2 หลังจบการศึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับต้องการของตลาดแรงงาน  
 

       1.2) ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีแผนงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะ
ของหลักสูตรและมาตรฐานอาชีวศึกษา จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ 
ท่ี 21 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active Learning การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ 
การสร้างสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน การฝึกงานในสถาน
ประกอบการ มีทักษะทางด้านวิชาชีพเป็นท่ีประจักษ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปวช.และปวส. สามารถปฏิบัติงาน สามารถเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระที่มั่นคงและย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และดำรงชีวิตร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมีข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน  
 

 

       1.3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีกิจกรรมกำกับ ติดตาม ดูแล ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีแผนงานการดำเนินกิจกรรม โครงการท่ีบูรณาการให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
เพ่ือสร้างความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา เป็นผู้มีความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดทำข้อมูล และระบบดูแลผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียน
สำเร็จการศึกษา ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับสาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน ส่งผลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเช่ือมั่นในผู้สำเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก  
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       ในปีการศึกษา 2563 มีรูปแบบการดูแลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 พ.ศ.2564 บริหารจัดการและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 ตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด ร้อยละ 95.16 
 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 4 ประเด็น ดังน้ี 
                             2.1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ มีการปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยมีระบบ
การตรวจสอบ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง แผนการ
จัดการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ทุกสาขาวิชาท่ีส่งนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการ
ฝึกงาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 

                                                                                               2.2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนให้มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอน ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่งสายงานครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ มีการกำหนดให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยคณะกรรมการและขออนุมัติใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ก่อนนำไปจัดการเรียนรู้ตามลำดับช้ันของการบังคับบัญชา  มีการกำหนดให้ครูจัดทําผลงานวิจัยใน
ช้ันเรียนอย่างน้อย ๑ รายวิชาต่อภาคเรียน เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักษะที่จำเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม 
   

                                 2.3) ด้านการบริหารจัดการ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง มีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะที่ทำให้การจัดการสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ท่ีกำหนด มีวิสัยทัศน์ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ ๗ ประการ (POSDCORB) คือ การวางแผน 

การจัดองค์การ   การจัดกำลังคน   การอำนวยการ  การประสานงาน   การรายงาน  และการใช้งบประมาณ  
มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของ
สถานศึกษา ท่ีมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงาน โครงการต่างๆ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา  
โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการดำเนินโครงการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  โครงการจ้างปรับปรุงสถานีโทรทัศน์ 
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพพร้อมระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเช่ือมโยงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย  
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       2.4) ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง
ได้รับความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการในทุกสาขาวิชา เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและสถานประกอบการ โดยการบริหารจัดการ 
ยึดหลักการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ได้รับความเช่ือมั่นในการมอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของหน่วยงานในระดับต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  
 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา 2 ประเด็น ดังน้ี 
 

                3.1) ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบทางการบริหารจัดการ  
๗ ประการ (POSDCORB) มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับด้าน
คุณภาพผู้เรียนวิชาชีพและการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน  มีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยกำหนดให้มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการศึกษาที่เป็นระบบ เช่น โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix it center) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้มีสมรรถนะและความพร้อมเข้า 
สู่ตลาดแรงงาน มีการบริหารจัดการให้การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและกิจกรรม
จิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น 
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม   
 

                 3.2) ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนงานโครงการ จัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เช่น  โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้กระบวนการ
จัดทำผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
และโครงงานวิทยาศาสตร์และบูรณาการการเรียนการสอนด้านพัฒนาทักษะการคิดและผลิตผลิตภัณฑ์ ช้ินงาน 
มีผลงานท่ีได้เผยแพร่และได้รับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีการเข้า
ร่วมโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสหกรรมและ
พาณิชยกรรม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพ ชุมชน หรือนำไป
จำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ 
 

       ท้ังน้ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการประชุมสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจกับ
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพท่ีมั่นคง ผลสะท้อนได้จากการท่ีผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ ศึกษาต่อ
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หรือประกอบอาชีพอิสระสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้เรียนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากสถานศึกษาขนาดเล็กเป็น
สถานศึกษาขนาดกลาง มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ได้รับ
รางวัลระดับภาค ระดับชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา การได้รับความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาน
ประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนในการรับผู้เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง การร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
ในทุกสาขาวิชา การได้รับการยอมรับและมอบหมายให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีสำคัญๆ ของจังหวัด 
หน่วยงานอ่ืนๆ อีกมากมาย จนเป็นท่ียกย่องและกล่าวขานในคุณภาพในการบริหารจัดการของผู้บริหารและ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ของครู บุคลากร และผู้เรียน สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ 
จัดการศึกษาได้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ “เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน
วิชาชีพ สู่ความม่ันคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพันธกิจของวิทยาลัยฯ  
ท่ีสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา 
ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ และ 
สร้างอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตรวมท้ังการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ  มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของสถานศึกษา และดำเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 
 3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
 3.2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 3.3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 3.4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
 3.5 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.6 โครงการเสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
 3.7 โครงการกจิกรรมองค์การวิชาชีพความคิดสร้างสรรค์อำนวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
 3.8 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 3.9 โครงการสร้างจิตสำนึกความรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 3.10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
4.1 ชื่อผลงาน/โครงการ :  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมคีวามสุข 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
  ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเช่ือมโยงจากบริบทสังคมโลก
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการท่ีสำคัญในการ
พัฒนาคนในด้านวิชาชีพเพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ์
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
พาณิชยการ คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ (ไม่รวมประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง) ได้เล็งเห็นความสำคัญ
ในการท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษามีประสบการณ์ท้ังในด้านสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำและมีความเป็นประชาธิปไตย จึงมีนโยบายให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำ
กิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

2.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคมโดยใช้ความสามารถ
ของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานศึกษากับองค์การ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพน้ันๆ ในสถานศึกษา 

2.5 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนและต้องการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่างสม่ำเสมอ จนสามารถเป็น
ผู้นำในวงการวิชาชีพของตนได้  
 

3.  กรอบแนวคิด  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนพัฒนาผู้เรยีนเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข 

 

ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามแผนคนเก่ง คนดี และมีความสุข สร้างภาวะการเป็นผู้นำ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นนักเรียน นักศึกษายุคใหม่  
Rchewa New Gen ที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบันและอนาคต  
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4. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
4.1 ขั้นวางแผนงาน (Plan) 

     4.1.1 ประชุมช้ีแจง  
   4.1.2 แต่งต้ังคณะทำงาน 

    4.1.3 วางแผนการดำเนินงาน 
4.2 ขั้นดำเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 

4.2.1 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข 
ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี  

- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังนายกองค์การฯ) 
- โครงการประชุมวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา 
- โครงการคนพันธ์ุ R อาสาทำความดี 
- โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ 
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู 
- โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลอืใช้ 
- โครงการปลกุพลังสร้างสรรค์กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) 
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
- โครงการนิทรรศการอาหารอาเซียน 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) 

  4.2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- โครงการวันขึ้นปีใหม ่
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ 
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
- โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน (๑๐๘ อาชีพ) 
- โครงการวิจัย (เบื้องต้น) ในรายวิชาชีพ 
- โครงการอบรมมัคคุเทศก์ 

  4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 นิเทศ/ ติดตาม 
   4.3.2 สรุปผลการดำเนินงาน 
  4.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

4.4.1 รายงานผลการดำเนินงาน 
4.4.2 สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาปรับปรุง  
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  5. ผลการดำเนนิโครงการ 
 5.๑ ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

5.1.1 นักเรียน นักศึกษามีความเป็นผู้นำและผู้ท่ีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความ
รับผิดชอบสูงขึ้น 

5.1.2 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคมโดยใช้ความสามารถของ
ตนเอง ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสร้างความสัมพันธ์ 
 

 5.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
  5.2.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค 
ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 
  5.2.2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง  
ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563  
   5.2.๒ สถานศกึษามีคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนนักศึกษา
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สามารถนำไปต่อยอด และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่น  
 

  5.3 ผลที่เกิดกบัชุมชนและสังคม 
     องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม  
เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสาธารณะ  
มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม 

6. นวัตกรรมท่ีได้รับจากการดำเนินโครงการ/ประโยชน์ท่ีได้ 
   สถานศึกษามีคณะทำงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมโดยนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้สามารถนำไปต่อยอด และเป็นแบบอย่างให้กับ
สถานศึกษาอื่น 
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4.2   ชื่อผลงาน/โครงการ : โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิง่ประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่  
        ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ) 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการนำผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมให้สอดคล้อง
ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ โดยให้ความสำคัญต่อการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ประกอบกับนโยบายของสำนักงานของคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาท่ีต้องการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก  
(Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าท่ี (Function Competency) โดยการ
ส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ มุ่งเน้นการคิดค้น วิเคราะห์ ประดิษฐ์ ทดลอง และ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีภารกิจหลักท่ีสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ
ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ เก่ียวกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “เสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่” ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียน อันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐาน อย่างมีคุณภาพ  
 

  2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  
 2.2 เพ่ือสร้างและพัฒนาผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ 
  2.3 เพ่ือสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
3. กรอบแนวคิด  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พัฒนาผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ 

1. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ์
    1.1 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
    1.2  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
    1.3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
    1.4 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ผลท่ีเกิดขึ้นจริงจากการพัฒนาผลงาน 
    2.1 ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน 
    2.2 ผลงานสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา        
    2.3 ผลงานนำไปเผยแพร่ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
ท่ัวประเทศ 
    2.4 ผลงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชน 
และประเทศ 
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4. วิธีการดำเนินงานโครงการ 
4.1 ขั้นวางแผนงาน (Plan) 

   4.1.1 ประชุมช้ีแจง 
      4.1.2 แต่งต้ังคณะทำงาน 
   4.1.3 วางแผนการดำเนินงาน 

4.2 ขั้นดำเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   4.2.1 พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
   4.2.2 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   4.2.3 พัฒนาผลงานสู่การประกวด 
  4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 สรุปผลการดำเนินงาน 
   4.3.2 ติดตามการปฏิบัติงาน 
  4.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

4.4.1 รายงานผลการดำเนินงาน 
      4.4.2 สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
 

5. ผลการดำเนินโครงการ 
 5.๑ ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

๕.๑.๑ ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ท่ีได้เรียน มาประดิษฐ์คิดค้น สรา้งสรรค์พัฒนา 
นวัตกรรมได ้

๕.๑.๒ ผู้เรียนสามารถใช้สื่อท่ีหลากหลาย เช่น การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ และการใช้วารสารสาขาเฉพาะทาง ผลจากการคันคว้า ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ปรับ
ประยุกต์โดยการบันทึกข้อมลูนำมาเรยีบเรียงเป็นผลงานวิจัยได้ 
      5.1.3 ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรค์
จัดทำเป็นผลงาน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้เป็นผลงานท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
การผลติในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     ๕.๑.๔ ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่าง             
มีคุณค่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
     ๕.๑.๕ ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในการคิดคัน พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ในรางวัล
ท่ีได้รับ ความสำเร็จน้ีจะเป็นการจุดประกาย แรงกระตุ้น ให้กับผู้เรียนในรุ่นต่อไป ทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจ และ
มุ่งท่ีจะใช้ทักษะความรู้ท่ีได้เรียนมาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในวิชาชีพของตนเอง 
    ๕.๑.๖ ผู้เรียนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้น จนสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 
ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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  ๕.๒ ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
     5.2.1 ใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประเด็นท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ และผลงาน
ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
    5.2.2 ผลิตภัณฑ์สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษาทั้งในด้านผลงานท่ีได้รางวัล และผลงานที่
เผยแพร่ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
     ๕.๒.3 สร้างรายได้ให้กับสถานศึกษา จากผลงานที่ผ่านการพัฒนาจนสามารถผลิตเพ่ือ
จำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ 

   ๕.๓ ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม 
       การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่อนุรักษ์
มรดกของท้องถิ่น เช่น การนำว่านห่างจระเข้มาพัฒนาผลงานแผ่นมาส์กใต้ตา Hydro Gel เสริมสารสกัดอโล 
เวร่าและไลโคปีน  ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่าเสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ด
ยางพารา การนำขมิ้นมาพัฒนาผลงาน KI-MIN BALL น้ำขมิ้นชันเคี้ยวได้ และการนำถั่วหรั่งมาพัฒนาผลงาน
ไก่กอและไร้เน้ือสัตว์จากเทมเป้ถั่วหรั่ง เป็นต้น มีการพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต การยึดอายุการเก็บรักษา 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำวัตถุดิบในท้องถิ่น มาคิดค้น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่ ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม   
 

6. นวัตกรรมท่ีได้รับจากการดำเนินโครงการ/ประโยชนท่ี์ได้ 
 

ผลงาน ระดับการแขง่ขัน รางวัล 
ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
1. KI-MIN BALL  น้ำขมิ้นชันเค้ียวได้ 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
2. โครงหน้ากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียวพอลิแลกติก 
เอซิดพลัส 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
3. แผ่นมาส์กใต้ตา Hydro Gel เสริมสารสกัดอโลเวร่า 
และไลโคปีน 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
4. ไก่กอและไร้เนื้อสัตว์จากเทมเป้ถั่วหรั่ง 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

5. ชุดเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารจากกาบกล้วย 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญเงิน 

6. ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่าเสริมสารสกัด 
กรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

7. หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลายพรรณพฤกษาวังยะหริ่ง 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

8. ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อศอกจากสารสกัดธรรมชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 
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ผลงาน ระดับการแขง่ขัน รางวัล 
9. เครื่องประดับจากกระจูด 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 3 
ระดับเหรียญทองแดง 

10. หมอนรองคอมีหมวก 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 4 
ระดับเหรียญทองแดง 

11. กระเป๋าเป้มีหมวกคลุมศีรษะ อาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชมเชย 
12. กล่องมินิมอลอเนกประสงค์ อาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชมเชย 
13. กระเป๋าเอนกประสงค์จากผ้าบาติก อาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชมเชย 
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ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 2.1.1   ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
             ท่ีตั้ง      เลขที ่10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
             รหัสไปรษณีย์  94000 
     โทรศัพท ์   073 333 000  โทรสาร 073 333 6185 
               E-mail             pattani03@vec.mail.com   

            Website          www.pnvc.ac.th  

    2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 
             เมื่อปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดต้ังโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่างสตรี
ปัตตานี ที่บริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ท้ังโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี ใช้อาคารเก่า
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจำจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปัจจุบัน) 
พ้ืนท่ียาวต้ังแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีน้ีอธิบดีกรมอาชีวศึกษาช่ือ นายสน่ัน สุมิตร  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีช่ือ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดช่ือ นายเถียร พรหมภัตต์  
การเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรี 
คนแรกคือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูท่ีทำการสอน  
2 คน คือ คุณครูขนิษฐ์ มโรหบุตร ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร์      
(หวานจิตต์) ได้รับการบรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา 2497 ซ่ึงเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย 
งานฝีมือ ทำอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียน 60 - 70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อเดือน 
ครูประจำช้ันเป็นเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินให้ เปิดสอน 2  ระดับ คือ 
              1. ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
รับนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4   
              2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าช้ันมัธยมปีท่ี 6) 
รับนักเรียนท่ีจบมัธยมปีท่ี 3 
        ปี พ.ศ. 2498 ครูใหญ่ไพจิตร เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนการช่างสตรีนครปฐม และเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2498 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางขนิษฐ์  
มะโรบุตร ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ดำรงตำแหน่งจนกระท่ัง
เกษียณอายุราชการ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2522 รวมเวลาท่ีดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่
ท้ังสิ้น 24 ปี 
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        ปี พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาที่ดิน เป็นท่ีจัดต้ังโรงเรียนการช่างชายปัตตานีและ
โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปัจจุบัน) 
เน้ือท่ีประมาณ 30 ไร่ และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้ที่ราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด 
(โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ต้ังงบ ประมาณเพื่อซื้อที่ดิน
สร้างโรงเรียน  เป็นเงิน 351,220 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
             ปี พ.ศ. 2500-2502 ได้รับงบประมาณเพ่ือถมท่ีและสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคาร
เรียนที่สร้างเป็นเรือนไม้ 2 ช้ัน 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 
         ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2502 สถานที่ใหม่ต้ังอยู่ เลขที่ 10 ถนนสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด
ท้ังหมด 32  ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาในปัจจุบัน  
         ปีการศกึษา 2502 ได้เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูง และลดช้ันเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยรับนักเรียนท่ีสำเร็จช้ัน ม.3 และ ม.6  
            ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง  
            ปีการศกึษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ  
ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ได้เปิดแผนกวิชาต่าง ๆ ดังน้ี  
                   - แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ  
                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ัวไป  
                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ได้แก่  ช่างเครื่องเคลือบดินเผา, ช่างหนัง, ช่าง
โลหะรูปพรรณ รวมเรียกว่า แผนกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การทำดอกไม้แห้ง  
เย็บปักถักร้อยและอ่ืน ๆ  

 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในการเรียนหัตถกรรม  
 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในช้ันมัธยมอาชีวศึกษาช้ันสูงปีท่ี 1 ปีที่ 2 และปีท่ี 3  

ลงตามลำดับ  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้  
    ปี พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  
    ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนช้ัน ม.ศ.3 เข้าเรียนช้ัน ม.ศ.4 สายอาชีพเพียงอย่างเดียว  
    ปีการศึกษา 2516 ได้เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี เป็นโรงเรียน

อาชีวศึกษาปัตตานี เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2516 
    ปีการศกึษา 2518 เริม่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีหลักสูตร 

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

และปีน้ีได้ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  
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 ปีการศึกษา 2520 เริม่ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 
หลักสูตร 1 ปี  

 ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก คหกรรมศาสตร์ เป็นอาคาร  
2 ช้ัน เต็มตามโครงการ 1 หลัง 

 ปี พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดต้ังศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้ของ
ธนาคารโลกที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต้ เพ่ือเป็นศูนย์ กลาง 
ในการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียงท่ีอยู่ในระยะ 15 
กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อำนวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ
เจ้าหน้าท่ีมาสำรวจพ้ืนที่และในท่ีสุดได้ดำเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน  
พ.ศ. 2524 โดยใช้พ้ืนท่ีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 ปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  

ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 ห้องเรียน  
ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช  2524  เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี  
ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพ่ิมอีก 1 สาขา และได้ยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2525 

ปีการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

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

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษา
เพ่ิมเติม คือ  

        - ระดับ ปวช. เปิดสาขาวิชาศิลปะประยุกต์  
        - ระดับ ปวส. (พิเศษ)  เปิดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาท่ีสำเร็จ

มัธยมศึกษาปีที่  6 สายสามัญท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ  
        - ระดับ ปวท. เปิดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ท่ัวไป ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
        - ระดับ ปวส  เปิดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ปี พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และแต่งต้ัง นางกันยา  อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
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ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นอาคาร 4 
ช้ัน คือ อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสมจิตต์ กะระณา ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึง่ได้รับรับคำสั่งไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2531  วิทยาลัยฯ ได้งบประมาณสร้างอาคารแสดงและจำหน่ายผลผลิต 1 หลัง        
ปี พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งต้ัง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย์ จากวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาภูเก็ต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต่อจาก นางสมจิตต์ กะระณา  
ซึ่งได้รับการแต่งต้ังไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

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

      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
และเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ ดังน้ี  

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรับจากผู้จบ ม.6 
               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  
      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เปิดทำการสอน 3 หลักสูตร คือ  
               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
          - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
          - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
      ปี พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย์ ได้รับแต่งต้ังให้ไปดำรงตำแหน่งผู้เช่ียวชาญกรม

อาชีวศึกษา และแต่งต้ังนางโกสุม สุทธิสิงห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
อยู่เพียง 1 ปี เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ 2541 
                    ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งต้ังนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามี
คำสั่งให้นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ภายในอาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติงาน, ห้องเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ, ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอ
ภาษาทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
ได้ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพ่ิมสถานที่พักผ่อนและเพ่ิมบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ย่ิงขึ้น เปิดร้านจำหน่าย
อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ช่ือร้าน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท 
เป็นที่ฝึกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เร่ิมส่งเสริมการทำโรตีกรอบ
และน้ำปรุงแกงส้มออกตลาด  
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         ปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2550 กรม
อาชีวศึกษาปีคำสั่งให้ นางสงบ พรหมจินดา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในช่วงน้ี
ธุรกิจโรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ายึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริมศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระ 
ส่งเสริมให้มีการแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์
เยาวชนไทยรับถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ (การประกวดดิเกร์
ฮูลู) ในปี 2548 ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือก 
เข้าเรียน 

         ปี พ.ศ.2547 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยต้องปรับลด
รอบการสอนไม่มีรอบบ่าย ช่ัวโมงสุดท้ายแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น. มีผลกระทบด้านปริมาณผู้เรียน 
นักเรียนนอกพ้ืนที่ปัตตานี เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียน ผู้ปกครองบางส่วนย้ายถิ่น
และส่งบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอ่ืน 

         ปี พ.ศ.2550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคำสั่งให้นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส 
จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
ได้ดำเนินการสานต่อโครงการพัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุทำเป็น
โรงงานในโรงเรียนผลิตจำหน่ายตลอดปี ปรับปรุงร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮาลาลต้นแบบเปิด  
R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน
ส่งเสริมการจัดการเรียนท่ีเป็นช้ินงาน โครงการ นำมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เข้าแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมต่อยอดเชิงธุรกิจ มีรายได้ มีอาชีพ
อย่างย่ังยืน 

        ปี พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคำสั่งให้นางสาธิตา ทันตเวช 
จากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้สานต่อ
โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน พัฒนาปรับเปลี่ยนห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงห้อง
ผู้อำนวยการ ห้องประชุม ห้องจำหน่ายโรตีกรอบ จัดซื้อรถตู้เพ่ิม จำนวน 1 คัน และได้รับงบประมาณ
จัดสร้างแฟลตท่ีพักอาศัย จำนวน 4 ช้ัน 1 หลัง ในปี พ.ศ.2563 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปวส.  
ทุกสาขาวิชา 

  ปี พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคำสั่งให้นายวิทยา ต่ันยืนยง 
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี จนถึงปัจจุบัน 
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  2.1.3 การจัดการศึกษา 
          2.1.3.1 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรท่ีผลิตและ
พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2.1.3.2 พันธกิจสถานศึกษา 
    1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเท่ียว คหกรรมและ
ศิลปกรรม 
    2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตกำลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
    3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความม่ันคง มัง่ค่ัง และย่ังยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
    5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
    2.1.3.3 โครงสร้างหลักสูตร 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ดังน้ี 
  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช (ปวช.) 2562 ดำเนินการเปิดสอน 
4 ประเภทวิชา (จำนวน 9 สาขาวิชา /9 สาขางาน)  คือ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  
   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
      ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟช่ัน  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
       ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/สาขางานวิจิตรศิลป์ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  
  2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ดำเนินการเปิดสอน               
4 ประเภทวิชา (จำนวน 11 สาขาวิชา / 16 สาขางาน) คือ 
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี / สาขางานการบัญชี 
   - สาขาวิชาการตลาด / สาขางานการตลาด 
   - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน / สาขางานการจัดการสำนักงาน 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) 
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         - สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  

- สาขาวิชาการท่องเท่ียว / สาขางานการท่องเท่ียว 
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี)  
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
                                        - สาขางานส่ือสิ่งพิมพ์ 
          - สาขางานส่ือสิ่งพิมพ์ (ทวิภาคี) 
 

2.1.4 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

  2.1.4.1 สภาพชุมชน 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่ท่ามกลางตัวเมืองมีสถานประกอบการ หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน  สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ห่างไกลจากสถานบันเทิง มีแหล่งที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา มีบ้านพักภายใน
สถานศึกษาของครูและบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา บรรยากาศดี ร่มรื่น พร้อมท้ังมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในชีวิตประจำวัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้ภาษาถ่ิน 

  2.1.4.2 สภาพเศรษฐกิจ 
             ครู บุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีดำรงชีวิตตามอัตภาพของเงินรายได้ท่ีได้รับ
และฐานะทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่ยากจนจึงรู้จักประหยัด มัธยัสธ์ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

  2.1.4.3 สภาพสังคม 
        ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีความเป็นอยู่ท่ีสงบ มีระเบียบวินัย เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  2.3.1 ข้อมูลด้านผูเ้รียนและผู้สำเร็จการศึกษา  
    1) ข้อมูลด้านผู้เรียน 
       ตารางท่ี 2.1 ข้อมลูผู้เรยีน ปีการศึกษา 2563 

 ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.  

- สาขาวิชาการบัญชี 40   48   35   123 

- สาขาวิชาการตลาด 9   9   7   25 

- สาขาวิชาการเลขานุการ 6   -   6   12 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 44   22   25   91 
- สาขาวิชาวิจิตร์ศิลป ์ -   -   3   3 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 21   17   14   52 
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ -   3   1   4 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 28   24   22   74 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 11   10   16   37 

รวม ระดับ ปวช. 159 0 0 133 0 0 129 0 0 421 
ระดับ ปวส.  

- สาขาวิชาการบัญชี 116   112      228 
- สาขาวิชาการตลาด 17   17      34 
- สาขาวิชาการจดัการธุรกิจค้าปลกี - 7   -     7 
- สาขาวิชาการจดัการสำนักงาน 38   18      56 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 69   59      128 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 21   14 -     35 
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ - -   2     2 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกาย 21   12      33 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 21 18  20 14     73 
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ - 17  - 28     45 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว - -   1     1 

รวม ระดับ ปวส. 303 42  252 45     642 

รวมระดับ ปวช และ ปวส. 462 42 0 385 45 0 129 0 0 1,063 

  (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) 
งานทะเบียน 
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  2) ข้อมูลผูส้ำเร็จการศึกษา  
      ตารางที่ 2.2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับช้ัน แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเปน็ร้อยละ มีงานทำ หรือศึกษาต่อ 
ปวช.3 182 120 65.93 118 
ปวส.2 424 347 81.84 328 
รวม 606 467 77.06 446 

 

                  ตารางที่ 2.3 ข้อมูลผูส้ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ระดับช้ัน แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 
ปวช.3 151 113 74.83 
ปวส.2 354 280 79.10 
รวม 505 393 77.82 

 

        2.3.2 ข้อมูลด้านบคุลากร  
                  ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา(คน) 

ผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการ 5 5 - 
ข้าราชการครู 37 37 34 
พนักงานราชการครู 15 13 15 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 22 - - 
ครูพิเศษสอน 10 8 9 
เจ้าหน้าท่ี 7 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยาม/ 
พนักงานขับรถ) 

14 - - 

รวม คร ู 62 58 58 
รวมทั้งสิน้ 110 58 58 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
 งานบุคลากร 

        2.3.3 ข้อมูลด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 
     ตารางท่ี 2.5 ข้อมูลหลักสตูรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม (สาขาวิชา) 

พาณิชยกรรม 4 5 9 
ศิลปกรรม 2 1 3 
คหกรรม 2 3 5 
อุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว 1 2 3 

รวมทั้งสิน้ 9 11 20 
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        2.3.4  ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
     ตารางท่ี 2.6 ข้อมูลอาคารสถานท่ีและหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ  

ประเภทอาคาร จำนวน  
อาคารเรียน 5  หลัง 
อาคารปฏิบัติการ 2  หลัง 
อาคารวิทยบริการ 0  หลัง 
อาคารอเนกประสงค์ 1  หลัง 
อาคารอ่ืน ๆ 4  หลัง 

รวม 12 หลัง 
 

ประเภทห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนทัง้หมดของสถานศึกษา 60 ห้อง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 60 ห้อง 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 60 ห้อง 

        2.3.5  ข้อมูลด้านงบประมาณ 
     ตารางท่ี 2.7 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 
งบบุคลากร 25,405,136.24 
งบดำเนินงาน 14,531,963.97 
งบลงทุน 12,830,200.00 
งบเงินอุดหนุน 5,750,670.40 
งบรายจ่ายอ่ืน 722,906.90 

รวมท้ังส้ิน 59,240,877.51 
                                                                              ท่ีมาข้อมูล : งานการเงิน /งานบญัชี /งานวางแผน 

2.4 ปรชัญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 2.4.1  ปรัชญา 
                   ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม 
 2.4.2  อัตลักษณ์ 
                  สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพ่ืออาชีพ 
 2.4.3  อัตลักษณ์คุณธรรม 
      ซื่อสัตย์ตรงเวลา รักษาวินัยดีเย่ียม เปี่ยมจิตสาธารณะ 
 2.4.4  เอกลกัษณ์ 
                 ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบรกิารตรงเวลา 

2.4.5  จุดเนน้  
                 สอนและพัฒนาอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 2.4.6  จุดเด่น 
     ผลิตภัณฑ์ ตรา “ครัวอาชีวะ” 
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2.5 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 2.5.1 วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เป็นองค์กรท่ีผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ สู่ความ
มั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5.2 พันธกิจ 
  พันธกิจท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  
  พันธกิจท่ี 2 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือให้ชุมชน และท้องถิ่นมีอาชีพ 
สร้างรายได้ที่ม่ันคง 
  พันธกิจท่ี 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนรว่มในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 
  พันธกิจท่ี 4 สง่เสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มปีระสบการณ์เป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ
อย่างมีคุณธรรม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
  พันธกิจท่ี 5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ น้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ระดับสากล 

 2.5.3 เป้าประสงค์ 
  1) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านวิชาชีพ 
  2) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีมาตรฐาน 
  3) เพ่ิมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิชาชีพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  4) สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝึก
ทักษะอาชีพและประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศ 
  5) สร้างนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาอาชีพให้ชุมชน 
  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5.4 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศกัยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ 
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคณุภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.5.5 กลยุทธ์ 

  พันธกิจท่ี 1 
  กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเช่ียวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะทาง 
  กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
  กลยุทธท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษา
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  พันธกิจท่ี 2 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต  
  กลยุทธ์ท่ี 3 สง่เสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับ
กับการพัฒนาประเทศ 

  พันธกิจท่ี 3 
  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้น
การปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  กลยุทธ์ท่ี 2 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  พันธกิจท่ี 4 
  กลยุทธ์ท่ี 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ  ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจท่ี 5 
  กลยุทธ์ท่ี 1 สง่เสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
  กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
       2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศกึษา 2563 
          ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ผ่านการนำเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ระดับสามดาว 
ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บุหงา-บุหลัน”
แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจิัย และ

นวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2 

สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค 
ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวส.  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 
ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

3 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง  
ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
  

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้บริหารจัดการและ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มผีู้สำเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ท่ี
สถาบันกำหนด ร้อยละ 95.16 

โล่ห์ 
เกียรติประวัติ 

ภาค สถาบันภารอาชวีศึกษา
ภาคใต้ 3 

 5 
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด 
สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 

องค์การ
มาตรฐาน
ดีเด่น 

จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

6 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส. 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

7 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกียรติบัตร - 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

8 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online Course) ประจำปีงบประมาณ 2563 

เกียรติบัตร - 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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 2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

1 

นางสาธิตา ทันตเวช  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 
แด่ผู้บริหาร ผูอ้ำนวยการ รองผู้อำนวยการและข้าราชการ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
“ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อุทิศตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการและทำคุณประโยชน์อย่าง
ดีย่ิง ในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” 

ประกาศ
เกียรติคุณ
ยกย่องเชิดชู

เกียรติ 

ชาติ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 

นายณัฐชนน น้านิรัติศัย 
ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมในระดับท่ีมีคณุภาพ ระดับสามดาว  
ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บุหงา-บุหลัน” 
แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจัิย และ

นวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

3 

นางสาวศันสนีย์ มะมิง 
เข้าร่วมการออกแบบและตัดเย็บชุดทูต The Next Big 
Designer Contest ในคอนเซป็ต์ “The Beauty of Modern 
Thai Silk” 

- ชาติ 

กรมหม่อนไหมสำนัก
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีหมอ่นไหม 

4 

Mrs. Ellen M. Sorrasa 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

5 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
ครูท่ีปรึกษา “การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ระดับ ปวส.” ในงานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



 

31 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

6 

นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ์ลิตหนังสือราชการภายนอก” 
ระดับปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

7 

นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวคลุกกะปิ" 
ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 2D Animation" ระดับ ปวช.  
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

10 

นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์ 
ครูท่ีปรึกษา “องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
กลาง” ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปี
การศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

11 

นายฮะฟีซุดดีน เจะม ุ
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

12 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน"  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย"  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 3D Animation" ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 
นางประกายแก้ว  ศุภอักษร 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ได้รับรางวัล “เสมาตานี” ประจำปี พ.ศ.2564 

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี 

16 
นางสุวรรณา อรุณพันธ์ุ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัล “เสมาตานี” ประจำปี พ.ศ.2564 

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

17 
นางมีโฉนด สปัุตติ 
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัล “เสมาตานี” ประจำปี พ.ศ.2564  

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

18 

นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทกัษะวชิาชีพ  
“พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณชิ
ยกรรม สาขาวชิาการเลขานุการ  
ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวพัดดาว ฉุ้นทิ้ง 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทกัษะวชิาชีพ  
“ทักษะพิมพอั์งกฤษด้วยคอมพวิเตอร์” ระดับ ปวช. ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

33 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

20 

นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก” ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

21 

นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทอาหารไทย
ฟิวช่ัน จากสัตว์ปีก" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางมาเรียม เจะมะ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การผสมเคร่ืองด่ืมประเภท Classic Bartender" ระดับ 
ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23 

นางมาเรียม เจะมะ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การผสมเคร่ืองด่ืมประเภท Flair Bartender" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

นางอรวี ใจบันทัด 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการบัญชี  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวกมลรตัน์ ผ่องใส 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทกัษะวชิาชีพ  
"การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าวคลุกกะปิ"  
ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 



 

34 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

26 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์  
นายวรภัทร ธุวสันติ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 2D Animation" ระดับ ปวช. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก   
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด
ประจำปีการศึกษา 2563   

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

27 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 3D Animation" ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 

นายฮะฟีซุดดีน เจะม ุ
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" 
ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

29 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย”   
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

Mrs. Ellen M. Sorrasa  
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Public Speaking Contest)" 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน" 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

35 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 
32 นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 

ครูท่ีปรกึษา “การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับ ปวส.” สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

33 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข 
นางสาวดีลา เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน KI-MIN BALL  น้ำขม้ินชันเคี้ยวได้” 
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์ 
นายณัฐชนน น้านิรัติศัย 
นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ 
นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
นางศิริวรรณ เพ็งสง 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน โครงหน้ากากอนามัยจากไบโอแมทที
เรียวพอลิแลกติกเอซิดพลัส”ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

นายฮะฟีซุดดีน เจะม ุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นาย วีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ ์
นางสาวนารนี ดอเล๊าะ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน แผ่นมาส์กใต้ตา Hydro Gel เสริม
สารสกัดอโลเวร่าและไลโคปีน”ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

36 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

36 

นางสาวธัญญรัตน์ นุ่นแก้ว 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์(E-commerce)" 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

37 

นางสุนิสา สิงโต 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่สากล"  
ระดับปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟช่ันและเครือ่งแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

นายณัฐชนน น้านิรัติศัย 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ระดับ ปวช. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี" ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

นางสาวนาตยา ประสมศรี 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
“การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาติไทย" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผู้ควบคุม “การประกวดออกแบบโปสเตอร์ COVID-19 
ประเภทใช้สื่อคอมพิวเตอร์” 
ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 



 

37 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

42 

นางศิริวรรณ เพ็งสง 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 15  
ประจำปี 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด มหาวทิยาลยันราธิวาส 
ราชนครินทร ์

43 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข 
นางสาวดีลา เถาะ  
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส 
ครูท่ีปรึกษา“ผลงาน ไก่กอและไร้เน้ือสัตว์จากเทมเป้ถั่วห
รั่ง”ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์ 
นางสุวรรณา อรุณพันธ์ุ 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
ครูท่ีปรึกษาผลงาน “ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากกาบ
กล้วย” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี   
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 

นายฮะฟีซุดดีน เจะม ุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางมาเรียม เจะมะ 
นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
นางสาววนิดา บุญฤทธ์ิ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน ผลิตภณัฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่า
เสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ด
ยางพารา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

38 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

46 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

47 

นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นายวรภัทร ธุวสันติ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลายพรรณ
พฤกษาวังยะหร่ิง”ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 

นายฮะฟีซุดดีน เจะม ุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาววนิดา บุญฤทธ์ิ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ 
นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์ 
ครูท่ีปรึกษา“ผลงาน ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อศอก จากสารสกัด
ธรรมชาติ”ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

50 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม “ผลงาน หรอยแรง” 
การประกวดภาพถ่ายแฟช่ันเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Fashion Photo Shoot)” ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม โครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

51 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม “ผลงาน “Dress 2 in 1” 
การประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย  
อัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัด ในการประกวดโครงการ CDD 
Young Design Contest  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

52 
นายวิศิษฏ์ อรุณพันธ์ุ 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  
"วันรพี" ประจำปี 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 

53 

นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดมารยาทไทย” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

54 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
นางสุนิสา พงษ์ระโนต 
นางสาวภัณฑิลา แก้วสุวรรณ์ 
นางสาวศันสนีย์ มะมิง 
นายณัฐชนน น้านิรัติศัย 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน เครื่องประดับจากกระจูด” 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

55 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นางราตรี อิสสระโชติ 
นายวรภัทร ธุรสันติ 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน หมอนรองคอมีหมวก” 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

56 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นายวรภัทร ธุรสันติ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน กระเป๋าเป้มีหมวกคลมุศีรษะ”
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นายวรภัทร ธุรสันติ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน กล่องมินิมอล อเนกประสงค์”
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นายฮัสลี  นิฮะ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน กระเป๋าเอนกประสงค์จากผ้าบาติก”
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

59 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม “การประกวดออกแบบโปสเตอร์ 
COVID-19 ประเภทใช้สื่อคอมพิวเตอร์” 
ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให้ 

60 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ผลงาน หรอยแรง 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม การประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม “การประกวดภาพถ่ายแฟช่ันเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Fashion Photo Shoot)”   
ในโครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

 
 2.6.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปกีารศึกษา 2563 
  ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

1 

นายปนัส  ศรภีูวนาถ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2 

นางสาวสุพรรษา  หอมทิพย์ 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส.  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31  
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

3 

นางสาวอัศรียะห์ เจะแว 
ทักษะวิชาชีพ “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

4 

นางสาวศศิธร ณ นคร 
นางสาวสุภัควี เกียรตินฤมล 
นางสาวสุไรดา เจ๊ะหล้อ 
ทักษะวิชาชีพ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทข้าวคลุกกะปิ" ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

5 

นางสาวอาตีกัฟ  ยูโกะ 
นางสาวรุสดา  ซูรา 
นางสาวอินทิรา อินทร์ชุม 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟช่ันและเครือ่งแต่งกาย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

6 

นางสาวโรเฟีย  อีซอ 
นายธนภัทร  บุตรศรี 
นายซาฟารี  กนิูง 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 2D Animation" ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

7 

นางสาวญัสมีน  กูวา 
นางสาวธนิสร  ทองเพชรแก้ว 
นางสาวธันย์ชนก จิตรณรงค ์
นายนิซอบัร  สุไลมาน 
นางสาวนูรไลลา แบปาซา 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปี
การศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

8 

นางสาวกนกพรรณ  ตุ้นเนตร 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน"  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี   
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

9 

นางสาวโสรยา  ยือลาแป 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย" 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

10 

นายมูฮำหมัดฮัมดี อีแต 
นายยะยาห์ อิสัน 
นายอัมมาร์ หมินเจะเกะ 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 3D Animation" ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รางวัลชมเชย ภาค 

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

11 

นางสาวบุษยา  พรหมจันทร ์
ทักษะ “พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

12 

นางสาวอิมตีนาน  จาเง๊าะ 
ทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การเลขานุการ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

นางสาวอัศรียะห์  เจ๊ะแว 
ทักษะวิชาชีพ “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

นางสาวสุภาลักษ์  หวังหลำ 
นายณัฐณริน  เพ็ชรภักดี 
ทักษะวิชาชีพ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทอาหารไทยฟิวช่ัน จากสัตว์ปีก" ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 

นางสาวอรอุษา  ชูเอิน 
ทักษะวิชาชีพ “การผสมเครือ่งด่ืมประเภท Classic 
Bartender" ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

16 

นางสาวจิณหจ์ฑุา  เจาะจง 
ทักษะวิชาชีพ “การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 

นางสาวนารีมะห์  บูมะ 
นางสาวรอฟีอัช  ดอแฮ 
นางสาวอานีฟ  เจ๊ะมุ 
นางสาวมูนีฟะห์ มามะ 
นางสาวสุภัทรา ค้าขึ้น 
ทักษะวิชาชีพ “การเขียนแผนธรุกิจ" ระดับ ปวส. ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญช ี
ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

18 

นางสาวศศิธร ณ นคร 
นางสาวสุภัควี  เกียรตินฤมล 
นางสาวสุไรดา เจ๊ะหล้อ 
ทักษะวิชาชีพ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทข้าวคลุกกะปิ" ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวโรเฟีย  อีซอ 
นายธนภัทร  บุตรศรี 
นายซาฟารี  กนิูง 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 2D Animation" ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

20 

นายมูฮำหมัดฮัมดี อีแต 
นายยะยาห์ อิสัน 
นายอัมมาร์ หมินเจะเกะ 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 3D Animation" ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

45 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

21 

นางสาวธนพร  แก้วประเสริฐ 
นางสาวน้ำทิพย์  นวลเพชร 
นางสาวลลิดา  กมล 
นางสาวอังษฎาภรณ์  อุดมสนิ 
นายอัสมีย์  อุเซ็ง 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางสาวญัสมีน  กูวะ 
นางสาวธนิสร  ทองเพชรแก้ว 
นางสาวธันย์ชนก  จิตรณรงค์ 
นายนิซอบัร  สุไลมาน 
นางสาวนูรไลลา  แบปาซา 
ทักษะพื้นฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวส. 
ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23 

นางสาวโสรยา  ยือลาแป 
ทักษะพ้ืนฐาน “การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย”
สาขาวิชาการบัญชี  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

นายปนัส  ศรภีูวนารถ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)" 
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวกนกพรรณ  ตุ้นเนตร 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน"  
สาขาวิชาการบัญชี ประเภท 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

26 
นางสาวสุพรรษา  หอมทิพย์ 
การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ 
ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

46 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

27 

นางสาวสุทธิดา  โต๊ะดำ 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงสากลหญิง”  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 

นางสาวรจนา  นามคร 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงไทยลูกทุง่หญิง” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

29 

นายพรอนันต์  สงนาค 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงไทยสากลชาย” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงไทยสากลหญิง”  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นายนาวิน  ใบงา 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงสากลชาย”  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

32 

นางสาว อาซียะห์ ตาเหร์ 
นางสาว นิบุหงา นิเลาะ 
นาย พรอนันต์ สงนาค 
นางสาว ซูรีนา เจะสะมะแอ 
นางสาว ต่วนนูรอาซีคีน ตูวันลอเซ็ง 
นางสาว ฟิรฎาวร์ เลาะยะผา 
“ผลงาน KI-MIN BALL  น้ำขมิ้นชันเคี้ยวได้”  
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

47 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

33 

นางสาว ปทุมรัตน์ แก้ววิไลย 
นางสาว นูรอาฟีฟะ สิเดะ 
นางสาว ฮามีดะห์ กาเจร์ 
นางสาว กูอานิส สะอิ 
นางสาว รจนา นามคร 
นางสาว จาวารี ขุนต้ิง 
นางสาว กรณ์ภัสสร รัตนวิโรจน์ 
นางสาว นูรีน มะล ี
นางสาว ฮาดีล๊ะ ดอเล๊าะ 
นางสาว มนัสดา ขาวน้อย 
“ผลงาน โครงหน้ากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียว” 
พอลิแลกติกเอซิดพลสั ประเภทที่ 7. สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ตูแวรุสนี ต่วนบืออซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสุนทร 
“ผลงาน แผ่นมาส์กใต้ตา Hydro Gel เสริมสารสกัดอโล
เวร่าและไลโคปีน” 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทท่ี 8. สิง่ประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

นางสาวยัสมิน  มะแซ 
การประกวดสุนทรพจน์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 
ภายใต้หัวข้อ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม” 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี 

36 

นายปนัส  ศรภีูวนารถ 
การประกวดมหกรรมรวมพลและประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ประเภท “idol to be number one  
ชาย” ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี 



 

48 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

37 

นายนิติธร บือสาแม 
นางสาวคัสมา ดือราแม็ง 
ทักษะวิชาชีพ "การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
(E-commerce)" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

นายมะรุสลัน  สะแม 
นางสาวอัญมณี มากละม้าย 
นางสาวสุนีตาร์  ดือราแม 
นางสาวเรืองฤดี  มาตะรังษี 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกายสู่
สากล" ระดับปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

นางสาวนูรอาฟีฟะ  สิเดะ 
นางสาวฮามีดะห์  กาเจร ์
ทักษะวิชาชีพ “การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

นางสาวนัชมี  ปูเต๊ะ 
นางสาวมารีสา ทองจันทร์แกว้ 
ทักษะวิชาชีพ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี" 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

นางสาวมุนยาตี แวสุหลง 
นายเจะดาวุฎ เจะฮิง 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  
 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

49 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

42 

นางสาว ดียานา แดงหวัง 
นางสาว ซูฟียะห์ มะลิ 
นางสาว สุภาพรรณ ไพรพฤกษา 
นางสาว อารยีา บางัดสาโยะ 
นางสาว นัสรีน มะเซ็ง 
นางสาว ปิยะฉัตร กติติวุฒิเจรญิ 
นางสาว ธนัชชา ตุริรัมย ์
นางสาว ทัศนีย ์ทองใบ 
“ผลงาน ไกก่อและไร้เน้ือสัตวจ์ากเทมเป้ถัว่หรั่ง” 
ประเภทที่ 4. สิ่งประดษิฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
การประกวดสิง่ประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัปัตตานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

43 

นางสาว สีตีอามีเนาะ มะมิง 
นางสาว จันทรช์นก แซ่แจ๋ว 
นาย ตามีซี สะตำ 
นาย อนันท์ สามะ 
นางสาว ฟาดีละห์ ยิ้มยวน 
นางสาว นารีมะห์ บูมะ 
นางสาว ชุติกาญจน์ โยธาทิพย์ 
นางสาว วนิดา ดือราแม 
นางสาว กฤตยา หะยีเจะอาแว 
นางสาว ฟัฎลีนา ยูโซะ 
“ผลงาน ชุดเครือ่งใช้บนโต๊ะอาหารจากกาบกล้วย” 
ประเภทที่ 5. สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป ์
ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัปัตตานี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว นูรียา จารง 
นางสาว นูรอ แว 
นางสาว นารีสา ปาลายา 
นาย นาวิน ใบงา 
“ผลงาน ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผวิมืออาโลเวร่าเสริมสารสกัด
กรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา” 
ประเภทที่ 8. สิ่งประดษิฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
การประกวดสิง่ประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัปัตตานี  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

50 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

45 

นายปนัส  ศรภีูวนารถ 
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563 การประกวด
ออกแบบโปสเตอร์ COVID-19 ประเภทใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

46 

นางสาวโสรยา ยือลาแป 
นางสาวกุลวานีย์  สะรีเดะ 
การแข่งขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 15 ประจำปี 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
มหาวทิยาลยันราธิวาส 

ราชนครินทร ์

47 

นางสาวอาตีกัฟ  ยูโซะ 
นางสาวรุสดา  ซูรา 
นางสาวอินทิรา อินทร์ชุม 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟช่ันและเครือ่งแต่งกาย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 

นางสาวอุสรีนา  สะนิง 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ" 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

49 

นางสาวลลิตา สุยฉ่อง 
นางสาวิชชุลดา  ตันติยมาศ 
นางสาวชุติมา  ชายพุด 
นางสาวปภัสยา  นามพุฒ 
นางสาวสาธิตา  กิติชัย 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวช. 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

50 

นายศรันย์  ราชแก้ว 
ผลงาน หรอยแรง 
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563 การประกวด 
ภาพถ่ายแฟช่ันเชิงสร้างสรรค์ (Creative Fashion 
Photo Shoot)  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 



 

51 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

51 

นาย อดุลย์ คารี 
นาย อัสฟาฮัน หมัดหลำ 
นาย ฮาราฟัร เเวเดง 
นางสาว ฟิรเดาส์ แวกาจิ 
นาย ปนัส ศรภีูวนาถ 
“ผลงาน หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลายพรรณพฤกษา 
วังยะหริ่ง”ประเภทที่ 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

52 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ญัสมีน กูวะ 
นางสาว ธันย์ชนก จิตรณรงค์ 
นาย นิซอบัร สุไลมาน 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสุนทร 
นางสาว นูรไลลา แบปาซา 
นางสาว ธนิสร ทองเพชรแก้ว 
“ผลงาน ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อศอกจากสารสกัดธรรมชาต”ิ
ประเภทที่ 8. สิ่งประดษิฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวดัปัตตานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

53 

นางสาวโรเฟีย  อีซอ 
นางสาวบุณยวีร์  แก้วแสงอ่อน 
การประกวดโครงการ CDD Young Design Contest 
การประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย 
อัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัด ช่ือผลงาน Dress 2 in 1 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

54 
นางสาวนูอาฟีฟะ  สิเดะ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "วันรพี"  
ประจำปี 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 

55 

นางสาวสุธาสินี แก้วนางโอ  
นายชัยธวัช พัฒนพูลกุล 
ประเภททักษะพ้ืนฐาน “การประกวดมารยาทไทย” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

52 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

56 

นางสาว อาตีกัฟ ยูโซะ 
นางสาว ปารีดา สาอิ 
นางสาว มินตรา หว่าหลำ 
นางสาว สัมซียะห์ มาม ุ
นางสาว สุนีตาร์ ดาราแม 
นางสาว ซีตีอาอีซะห์ หะยีลาเตะ 
“ผลงาน เครื่องประดับจากกระจูด” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

นางสาว รุสณี สาและ 
นางสาว ไลลา สะอิสะฮัท 
“ผลงาน หมอนรองคอมีหมวก” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 

นางสาวน้ำทิพย์  บัวแย้ม 
นางสาวนุชจรี  วรกิจนิกร 
นางสาวตุลยดา  แววภักดี 
นางสาวพรธิตา  คงสมบูรณ ์
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

59 

นางสาวซูไรดา  ดูมีแด 
นางสาวนูรมี  หนิเต็ม 
นางสาวนูรีต้า  กือจิ 
นางสาวฟาเดียร์  เวาะเซ็ง 
นางสาวอุษณีย์  มือเซาะ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  
 

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 

53 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

60 

นายธนกฤต  ศรีญะพันธ์ 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงไทยลูกทุง่ชาย” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

61 

นางสาวนูรฟาร์ ดอเลาะ 
“การประกวดออกแบบโปสเตอร์ COVID-19 ประเภท 
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์” ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม โครงการ มอ.วิชาการ ประจำปี 2563 

รางวัลชมเชย จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

62 

นางสาวบุณยวีร์  แก้วแสงอ่อน 
“ผลงาน หรอยแรง การประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม” ในโครงการ มอ.วิชาการ 
ประจำปี 2563 การประกวดภาพถ่ายแฟช่ันเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Fashion Photo Shoot)   

รางวัลชมเชย จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

63 

นางสาว นูรฟาร์ ดอเลาะ 
นาย อิรฟาน สาและ 
นาย อามีรูดีน สามะอาลี 
นาย อารีฟีล เจ๊ะมามะ 
นาย อารีฟีน แปเฮาะอีเล 
นางสาว แวซาปีน๊ะ สาเม๊าะ 
“ผลงาน กระเป๋าเป้มีหมวกคลุมศีรษะ” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

64 

นางสาว โรสฮาฟีซา วาปิ 
นางสาว ชุติกาญจน์ หะยีบือราเฮง 
นางสาว ซัลมี สะตาปอ 
นาย วาริส ดือเระ 
นาย อัมมาร์ หมินเจะเกะ 
นาย ธนกฤษ พุฒสม 
“ผลงาน กล่องมินิมอลอเนกประสงค์” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานท่ีมอบ

รางวัลให้ 

65 

นางสาว เมษณี บูวัช 
นางสาว ฮัสมะห์ ยูโซะ 
นาย มูฮำหมัดฟาอิส สาเล็ง 
นาย วันอัสรี กาซอร์ 
นางสาว นารีมะห์ อูมา 
นางสาว ซารีนี ลาเต๊ะ 
“ผลงาน กระเป๋าเอนกประสงค์จากผ้าบาติก” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังน้ี  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

         การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

         ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

         ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

             ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข
ภาวะที่ดี 

         ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

            ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 

         ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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         ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้
ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

         ประเดน็ท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

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

         ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

     สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

           สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังน้ี  

         ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

     สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้

         ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

     สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง 
ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4  
รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

 4.1.1 ด้านความรู้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  มีโครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทุกสาขาวิชา มีกิจกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนระดับช้ันปวช.3 และปวส.2 เห็นความสำคัญ
ของการเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้ครูผู้สอนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ี 
  ตารางที่ 4.1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

สาขาวิชา 
จำนวนผูเ้รียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จำนวนผูเ้รียนที่สอบผ่าน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ร้อยละ 

ระดับชัน้ ปวช.  
การบัญชี 35 35 100 
การตลาด 7 7 100 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 23 100 
การเลขานุการ 6 6 100 
แฟช่ันและสิ่งทอ 1 1 100 
อาหารและโภชนาการ 15 15 100 
การโรงแรม 14 14 100 
วิจิตรศิลป์ 1 1 100 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 14 14 100 

รวมระดับ ปวช. 116 116 100 
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  ตารางที่ 4.1 ผลการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
 

สาขาวิชา 
จำนวนผูเ้รียนที่

ลงทะเบียนครบตาม
โครงสร้างหลกัสูตร 

จำนวนผูเ้รียนที่สอบผ่าน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ร้อยละ 

ระดับชัน้ ปวส.  
การบัญชี 110 110 100 
การตลาด 17 17 100
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59 59 100
การจัดการสำนักงาน 18 18 100
เทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 9 9 100
อาหารและโภชนาการ 34 34 100
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 2 2 100
การโรงแรม 28 28 100
ท่องเที่ยว 1 1 100
คอมพิวเตอร์กราฟิก 13 13 100

รวมระดับ ปวส. 291 291 100
รวมระดับ ปวช. ปวส. 407 407 100 

 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเห็นความสำคัญของการเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผู้สอนได้บูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย
คุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ พิจารณาจากร้อยละของผู ้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั ้งแรกเทียบกับผู้เรียน 
ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ปรากฏผล ดังน้ี 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จำนวนท้ังสิ้น 
407 คน จากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร จำนวน 407 คน 
จำแนกเป็น ระดับ ปวช.3 จำนวน  116 คน และระดับ ปวส.2 จำนวน 291 คน 
  1.1.2) เชิงคณุภาพ 
   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเร ียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
ร้อยละ 100 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษามีความตระหนักในการสร้างความพร้อมในการสอบให้กับผู้เรียนเข้าสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการจัดรูปแบบวิธีการสอบที่มีมาตรฐาน ส่งผลให้องค์กร หน่วยงานภายนอก
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาที่สามารถผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของ
แต่ละสาขาวิชาชีพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 
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       4.1.2  ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ดังน้ี 
   ๑) การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน มขีั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี  
   (๑) จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
   (๒) จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  
   (๓) ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหน้าที่  
   (๔) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
   (๕) ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและ
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้หลักสูตรที่สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกำหนด  
   (๖) ศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้อง  
   (๗) แบ่งกลุ่มนักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดให้มีที่ปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือ 
ให้คำแนะนำกลุ่มธุรกิจ  
   (8) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 
  ๒) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี  
   (๑) ทำหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 1 คน คือ คุณจันทิมา อิสอ 
ตำแหน่งผู ้อำนวยการเขต บริษัท เบทเตอร์เวย์ ประเทศไทย(จำกัด) และครูจากภายในสถานศึกษา  
จำนวน 4 คน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเป็นไปได้แผนธุรกิจ  
   (๒) ผู้เรียนนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ  
   (๓) หัวหน้าศนูย์บ่มเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจต่อผู้บริหาสถานศึกษา  
   (4) จัดทำประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  ๓) การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี  
   (๑) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก 
ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย กลุ่มผู้เรียนที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ  
   (๒) คณะกรรมการดำเนินธุรกิจทำบันทึกข้อความเสนอผู ้บริหารสถานศึกษา  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนในการดำเนินธุรกิจ  
   (๓) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการดำเนินการธุรกิจ  
   (๔) ผู้เรียนดำเนินการเปิดบัญชีธนาคาร โดยผู้เรียนเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน  
   (5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเข้าบัญชีผู้เรียนที่ได้รับการอนุมัติในการดำเนินการธุรกิจ  
   (6) ผู้เรียนร่วมวางแผนดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจตามแผนธุรกิจร่วมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ    
   (7) ดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้  
   (8) จัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะที่กำหนด  
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   (9) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการธุรกิจในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบผลการ
ดำเนินธุรกิจในระยะเวลาที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
   (10) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอต่อหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ  
   (11) รวบรวมรายงานและจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ตารางที่ 4.2 ผลการดำเนินงานผู้เรียนมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 

สาขาวิชา 
จำนวนผู้เข้าร่วม
การพัฒนาการ

เป็นผู้ประกอบการ 

จำนวนผู้ผ่านการ
พัฒนาสมรรถนะการ
เป็นผู้ประกอบการ 

ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จสู่
การเป็นผู้ประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
จำนวน ร้อยละ 

ระดับช้ัน ปวช.   
การบัญชี 16 16 10 62.50 
การตลาด 5 5 - - 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 10 71.43 
การจัดการสำนักงาน 4 4 4 100.00 
แฟช่ันและสิ่งทอ 2 2 2 100.00 
อาหารและโภชนาการ - - - - 
การโรงแรม - - - - 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 5 5 - - 

รวมระดับ ปวช. 46 46 26 56.52 
ระดับชัน้ ปวส.  

การบัญชี 28 28 - - 
การตลาด 5 5 5 100.00 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก - - - - 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 
การจัดการสำนักงาน 5 - - - 
เทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 5 5 - - 
อาหารและโภชนาการ 10 10 10 100.00 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 2 2 - - 
การโรงแรม/การท่องเท่ียว 8 8 - - 
ดิจิทัลกราฟิก - - - - 

รวมระดับ ปวส. 63 63 15 23.81 
รวมระดับ ปวช. ปวส. 109 109 41 37.61 

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด ในระดับคุณภาพ  

 ยอดเย่ียม (5 ดาว)  ดีเลิศ (4 ดาว)  ดี (3 ดาว)  ปานกลาง (2 ดาว)  กำลังพัฒนา (1 ดาว) 
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  ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   1) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน 109 คน จากจำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาทั้งหมด 109 คน 
   2) ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 41 คน จากจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการท้ังสิ้น 
109 คน คิดเป็นร้อยละ 37.61 และมีแผนธุรกิจ จำนวน 6 ธุรกิจ ดังนี้ 

    (๑) ธุรกิจ R Bakery & Eatery สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
   (๒) ธุรกิจ นานาผ้าพัน (Nana Papan) สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
   (3) ธุรกิจ หม่าล่านางฟ้า สาขาวิชาการบัญชี 
   (4) ธุรกิจ ตำติดแซ่บ  สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 
   (5) ธุรกิจ ข้าวไข่เจียวฟูทะลุกระทะ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   (6) ธุรกิจ ปู Zeed  สาขาวิชาการตลาด 

  

1.1.2) เชิงคุณภาพ  
     วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ
ประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ 3 ดาว ในระดับ
จังหวัด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

   1.1.3 ผลสะท้อน 
   นักเรียน นักศึกษาผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสู่การ
เป็นผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับจากองค์การ หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดูงาน 
 

  1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด โดยมีการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมซ้อมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษาแต่ละ
ภาควิชาและได้เชิญผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการในการฝึกทักษะผู้เรียนเพ่ิมเติม 
   2) ภาควิชาดำเนินกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพในระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ โดยการ 
มีส่วนร่วมของหน่วยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะห์บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ 
ให้เกียรติเป็นกรรมการคัดเลือกตัวแทน 
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1) ผลการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563  
  ตารางที่ 4.3 ผลการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

 

สาขาวิชา 
ช่ือผลงานการประกวด  

การแข่งขนัทกัษะวิชาชพี 

ผลการแข่งขัน 
รางวัล ระดับการแขง่ขัน 

ชน
ะเลิ

ศ 
รอ

งช
นะ

เล
ิศ 

อื่น
ๆ 

เหรียญ 

จัง
หวั

ด 
ภา

ค 
ชา

ติ 
นา

นา
ชา

ติ 

ทอ
ง 

เงิน
 

ทอ
งแ

ดง
 

ระดับ ปวช.            

การบัญชี 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
บัญช ี           

การตลาด 
ทักษะการนำเสนอขายสินค้า The 
Marketing Challenge   

 
       

การเลขานุการ 
 

-ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์           
-ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์           

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ -           
แฟช่ันและสิ่งทอ 
 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแต่งกาย 

          
          

อาหารและโภชนาการ 
 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ 

          
          

คหกรรมศาสตร์ -           
การโรงแรม 
 
 

ทักษะการผสมเครื่องด่ืม 
-ประเภท Classic Bartender 

 
 

      
 

  
 

-ประเภท Flair Bartender           
คอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบ 2D 

แอนิเมช่ัน 
          
          

รวม ปวช. 9 3   
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1) ผลการดำเนินงานการแขง่ขันทักษะวชิาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 
ตารางที่ 4.3 ผลการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ต่อ) 

 

สาขาวิชา 
ช่ือผลงานการประกวด  

การแข่งขนัทกัษะวิชาชพี 

ผลการแข่งขัน 
รางวัล ระดับการแขง่ขัน 
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ระดับ ปวส.            

การบัญชี 
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี 

          

การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 

-ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ           
-ทักษะกลยุทธก์ารตลาดเชิง
สร้างสรรค์ “Creative 
Marketing plan” 

         
 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์(E-
Commerce) 

         
 

การจัดการสำนักงาน 
 
 

ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก 

          
         

 

เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 
ทักษะการออกแบบและตัด
เย็บเคร่ืองแต่งกาย 

         
 

อาหารและโภชนาการ 
 

ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

         
 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ -           
การโรงแรม -           

คอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมช่ัน 

          

รวม ปวส. 8 1   
รวมทั้งปวช. ปวส. 17 4   
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           2) ผลการดำเนินงานการแขง่ขันทักษะพ้ืนฐาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 
         ตารางที่ 4.4 ผลการดำเนินงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 

ช่ือผลงานการประกวด  
การแข่งขนัทกัษะพื้นฐาน 

ผลการแข่งขัน 
รางวัล ระดับการแขง่ขัน 
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ระดับ ปวช. ปวส.           
1) การประกวดเล่านิทาน พ้ืนบ้าน ผู้เรียนระดับช้ัน  
ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 1 คน           

2) การประกวดร้องเพลง            
     - ประเภทสากลชาย ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.1  
สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 คน           

     - ประเภทสากลหญิง ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.2  
สาขาวิชาการโรงแรม  จำนวน 1 คน           

     - ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.1/2 
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน           

     - ประเภทไทยสากลชาย ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1/2  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 1 คน           

     - ประเภทไทยสากลหญิง ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2/1 
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน           

3) การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Public Speaking Contest) ผู้เรยีนระดับช้ัน  
ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 1 คน 

          

          

4) การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในหัวข้อ  
“อาชีวะไทย : อนาคตเรา - อนาคตชาติ”  
ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 

          

5) การประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education)           
     - ระดับ ปวช. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.2  
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 คน   

 
       

     - ระดับ ปวส. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1/3  
สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 5 คน 
     

          

          

ระดับ ปวช. ปวส. 10 2   
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ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแขง่ขันทักษะพื้นฐาน  
ปรากฏผลสัมฤทธ์ิ ดังนี้ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  มีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 38 รางวัล และการแข่งขันทักษะ 
พ้ืนฐาน จำนวน 22  รางวัล ดังนี้ 
 - การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  1) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 17  รางวัล ดังน้ี  
   (1) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ผู้เรียนระดับช้ัน 
ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 คน 
   (2) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge 
ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 4 คน 
   (3) ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิชาเลขานุการ จำนวน 1 คน 
   (4) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนระดับช้ัน 
ปวช. สาขาวิชาเลขานุการ จำนวน 1 คน 
   (5) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ผู้เรียน
ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ จำนวน 3 คน 
   (6) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผู ้เร ียน
ระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 คน 
   (7) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 
ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 คน 
   (8) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  
ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 คน  
   (9) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน ผู้เรียน ระดับช้ัน  
ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 3 คน 
   (10) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ผู้เรียน
ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 2  คน 
     (11) ชนะเลิศ  จากการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 
สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก จำนวน 5 คน 
   (12) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative 
Marketing plan” ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาการตลาด   จำนวน 4 คน 
   (13) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เรียน
ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 คน 
   (14) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน จำนวน 1 คน 
   (15) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย ผู้เรียน
ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ จำนวน 3 คน 
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   (16) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 คน 
   (17) ชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ผู้เรียนระดับช้ัน 
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 3 คน   

2) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด  จำนวน 17 รางวัล ดังนี้ 
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 คน 
   (2) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า 
The Marketing Challenge ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 4 คน 
   (3) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จำนวน 1 คน 
   (4) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จำนวน 1 คน 
   (5) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ และ 
การตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ จำนวน 4 คน 
   (6) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 คน 
   (7) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม
ประเภท Classic Bartender  ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 คน 
   (8) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องด่ืม
ประเภท Flair Bartender  ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 1 คน 
   (9) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ 2D  
ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 3 คน 
   (10) รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะ 
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน  2 คน 
   (11) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 5 คน 
   (12) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาด 
เชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาการตลาด จำนวน 4 คน 
   (13) รางวัลชนะเลิศ จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2  คน 
   (14) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ผู้เรียนระดับช้ันปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน จำนวน 1 คน 
   (15) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ
และการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ จำนวน 3 คน 
   (16) รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ 
และการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 2 คน 
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   (17) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมช่ัน ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/ดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 คน 
 

3) รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  จำนวน 4 รางวัล ดังน้ี  
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะ 
การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 3 คน 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  จำนวน  1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะ 
การออกแบบ 2D แอนิเมช่ัน ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน 3 คน 
   (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1  รางวัล จากการแข่งขันทักษะ 
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช. จำนวน 4 คน 
   (4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล จากการแข่งขันทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ผู้เรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการจัดการ
สำนักงาน  จำนวน  1  คน 
  4) รางวัลการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับชาติ จำนวน  -  รางวัล (ยังไม่มีการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))           
         

- การแข่งขันทักษะพื้นฐาน 
  1) รางวัลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา จำนวน 10  รางวัล ดังน้ี  
   (1) ชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดเล่านิทาน พ้ืนบ้าน ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.2/1 
สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 1 คน 
   (2) ชนะเลิศ จากการการประกวดร้องเพลง  จำนวน 5 ประเภท ดังน้ี 
  - ประเภทสากลชาย ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 คน 
  - ประเภทสากลหญิง ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม  จำนวน 1 คน 
  - ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลชาย ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.1/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลหญิง ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
   (3) ชนะเลิศ จากการประกวดพูดในท่ีสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  จำนวน 1 คน 
   (4) ชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในหัวข้อ  
“อาชีวะไทย : อนาคตเรา - อนาคตชาติ” ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
   (5) ชนะเลิศการประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
          - ระดับ ปวช. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 5 คน 
          - ระดับ ปวส. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 5 คน 

  2) รางวัลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จำนวน 10 รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการประกวดเล่านิทาน พ้ืนบ้าน ผู้เรยีนระดับช้ัน  
ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 1 คน 
   (2) รางวัลชนะเลิศ จากการการประกวดร้องเพลง  จำนวน 5 ประเภท ดังน้ี 
  - ประเภทสากลชาย ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 คน 
  - ประเภทสากลหญิง ผู้เรียนระดับช้ัน  โต๊ะดำ ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม  จำนวน 1 คน 
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  - ประเภทไทยลูกทุ่งหญิง ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลชาย ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.1/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลหญิง ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
   (3) รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ   
(English Public Speaking Contest) ผู้เรยีนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก  จำนวน 1 คน 
   (4) รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในหัวข้อ  
“อาชีวะไทย : อนาคตเรา - อนาคตชาติ” ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 คน 
   (5) รางวัลชนะเลิศการประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
          - ระดับ ปวช. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 5 คน 
          - ระดับ ปวส. ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 5 คน 

  3) รางวัลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค  จำนวน 2  รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดการพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส.1 ดิจิทลักราฟิก  จำนวน 1 คน 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้เรียนระดับช้ัน ปวส. 1/3 การบัญชี จำนวน  5  คน 
  4) รางวัลการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ระดับชาติ  จำนวน  -  รางวัล (ยังไมม่ีการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))   

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   1) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
เมื่อจบการศึกษา 
   2) ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สร้างเสริม
ประสบการณ์ มีทัศนที่ดีต่อวิชาชีพของตนเพ่ิมมากขึ้น 
   3) ผู้เรียนได้ประสบการณ์เปิดโลกทัศน์ความรู้ด้านวิชาชีพจากผู้เข้าแข่งขนัต่างสถาบัน 
   4) ผู้เรียนมีทักษะความชำนาญส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา 
เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมในการเข้าร่วมประกวดและแข่งขันทั้งใน ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และนำผลการเข่งขันมาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลการประกวด
และแข่งขันทักษะวิชาชีพมีผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพชีพในระดับจังหวัด และ
ระดับภาค มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดี 

 1.2.3) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชา ทั้งระดับปวช. และ
ปวส. ได้ใช้ความรู้ความสามารถทักษะทางวิชาชีพเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานของ
ผู้เรียน จนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับภาคอย่างต่อเนื่อง ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเป็นผู้มีทักษะ
ทางด้านวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
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 4.1.3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
  การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหา
การออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ดังน้ี 
  1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือปรับพฤติกรรมและช้ีแจงกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 
  2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่  
  3) จัดประชุมผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนตามหลักสูตรกำหนด 
  4) มีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร อบรมหน้าเสาธง ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในที่
ปรึกษาหน้าเสาธง เพ่ือดูแลพฤติกรรมและให้การอบรมผู้เรียนทุกวัน 
  5) ครูที่ปรึกษาพบผู้เรียนในคาบ Homeroom สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลและแนะแนว
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด้านการเรียนและด้านพฤติกรรม 
  6) โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน มีการจัดทำแฟ้มประวัติประจำตัวผู้เรียน และการคัด
กรองผู้เรียนเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
  7) โครงการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ของนักเรียน นักศึกษา และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดให้ผู้เรียนออกร้านจำหน่ายสินค้า 
  8) มีการจัดหาทุนแก่ผู้เรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาและเป็นขวัญ
กำลังใจแก่ผู้เรียน 
  9) มีการดำเนินงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการขับขี่ โดยบริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัย 
จังหวัดปัตตานี และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
กฎจราจรและการขับขี่ปลอดภัย 
  10) มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายใต้
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความ
พร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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 ตารางที่ 4.5 ข้อมูลผูส้ำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 
 

สาขาวิชา 

จำนวน
ผู้เรียนแรก
เข้าของรุ่น 

ผู้เรียนที่สำเร็จ
การศึกษา 

ผู้ทีอ่อกกลางคนั 
ผู้เรียนที่ไม่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ระดับช้ัน ปวช.        
การบัญชี 40 35 87.50 5 12.50 0 0.00 
การตลาด 8 6 75.00 0 0.00 1 12.50 
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 30 21 70.00 7 23.33 2 6.67 
การเลขานุการ 8 6 75.00 2 25.00 0 0.00 
แฟช่ันและสิ่งทอ 4 1 25.00 3 75.00 0 0.00 
อาหารและโภชนาการ 21 15 71.43 5 23.81 1 4.76 
การโรงแรม 20 14 70.00 6 30.00 0 0.00 
วิจิตรศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟกิ 20 15 75.00 5 25.00 0 0.00 

รวมระดับ ปวช. 151 113 74.83 33 21.85 4 2.65 
ระดับช้ัน ปวส.        
การบัญชี 127 108 85.04 15 11.81 4 3.15 
การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก 26 16 61.54 9 34.62 1 3.85 
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 68 55 80.88 9 13.24 4 5.88 
การจัดการสำนักงาน 24 17 70.83 7 29.17 0 0.00 
เทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ 17 8 47.06 5 29.41 4 23.53 
อาหารและโภชนาการ 38 33 86.84 4 10.53 1 2.63 
การบริหารงานคหกรรม 2 2 100.00 0 0.00 0 0.00 
การโรงแรม/การท่องเที่ยว 32 28 87.50 4 12.50 0 0.00 
ดิจิทัลกราฟกิ 20 13 65.00 6 30.00 1 5.00 

รวมระดับ ปวส. 354 280 79.10 59 16.67 15 4.24 
รวม 505 393 77.82 92 18.22 19 3.76 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบการจัดทำข้อมูล และระบบดูแลผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
มีการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาให้มากที่สุด ส่งผลให้มีสัดส่วน
ของผู้สำเร็จการศึกษาเทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2563 มีผู้สำเร็จ
การศึกษา เทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธ์ิ ดังน้ี 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 393 คน จากจำนวน
ผู้เรียนแรกเข้า 505 คน จำแนกเป็น 
         - ระดับปวช. มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 113 คน จากจำนวนผู้เรียนแรกเข้า 151 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 74.83 
        - ระดับปวส. มีจำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา 280 คน จากจำนวนผู้เรียนแรกเข้า 354 คน   
คิดเป็นร้อยละ 79.10 
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  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
    ร้อยละของผูส้ำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นที่สำเร็จการศึกษาในภาพรวม 
คิดเป็นร้อยละ 77.82 เม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

  1.1.3) ผลสะท้อน  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สามารถแก้ปัญหาการออกกลางคัน (Drop out) ของ
ผู้เรียนให้มีจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วิทยาลัยอ่ืนๆ โดยได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่กำหนด 
ร้อยละ 95.16 ของจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีสุดท้ายเมื่อเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละ 
ปีการศึกษา 

 1.2) ผูเ้รียนมีคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม โดยการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยฯ  ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
รักษาวินัยดีเยี่ยม เป่ียมจิตสาธารณะ แก่นักเรียน นักศึกษา  
  2) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา กล้าคิด  
กล้าทำ กล้าแสดงออก  มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ เสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักการทำงานเป็นทีม 
  3) โครงการในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
  4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีวัตถุประสงค์เพื ่อรวบรวม 
พืชท้องถิ่น ศึกษาลักษณะพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้จาก
พืชชนิดต่างๆ และสร้างความตระหนักในการรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
  5) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ให้ดำรงเพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  6) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
และตระหนักถึงความเป็นประชาธิปไตย    
  7) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อให้นักเรียน 
นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
ของไทยและของท้องถิ่น ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
  8) ดำเนินการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
ได้บันทึกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้เข้าร่วม ฝึกฝนความมีวินัย และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  9) โครงการ Big Cleaning Day 



 

72 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563  

ตารางที่ 4.6 ผลการดำเนินงานผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศกึษา 2563  
 

สาขาวิชา 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จำนวนผู้เรียนที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ร้อยละผู้เรียนทีม่ี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ระดับช้ัน ปวช.    
การบัญชี 123 120 97.56 
การตลาด 25 22 88.88 
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 91 91 100 
การเลขานุการ 12 12 100 
แฟช่ันและสิ่งทอ 4 4 100 
อาหารและโภชนาการ 74 64 86.49 
การโรงแรม 37 34 91.89 
วิจิตรศิลป์ /คอมพิวเตอร์กราฟกิ 55 55 100 

รวมระดับ ปวช. 421 402 95.49 
ระดับช้ัน ปวส.    
การบัญชี 228 223 97.81 
การตลาด 34 33 97.06 
การจัดการธุรกจิค้าปลีก 7 7 100 
เทคโนโลยีธุรกจิดิจิทัล 128 128 100 
การจัดการสำนักงาน 56 55 98.21 
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแตง่กาย 33 33 100 
อาหารและโภชนาการ 73 70 95.89 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์ 2 2 100 
การโรงแรม 46 42 91.30 
ดิจิทัลกราฟกิ 35 35 100 

รวมระดับ ปวส. 642 628 97.82 
รวมระดับ ปวช. ปวส. 1,063 1,053 96.90 

จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ ในระดับชั้น ปวช. คิดเป็นร้อยละ 95.72 
จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ ในระดับช้ัน ปวส. คิดเป็นร้อยละ 97.82 
จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ   96.90 
 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลการพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผล
การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
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  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   มีผู ้เร ียนที ่มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 
1,053 คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 1,063 คน คิดเป็นร้อยละ 96.90 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   ผู ้เรียนร้อยละ 96.90 มีความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตยทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก ภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.2.3) ผลสะท้อน  
   สถานศึกษามีกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญต่างๆ ส่งผลให้องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ เป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ  

           1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
ปีที่ผ่านมา มีการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์  
มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับสาขางานให้เป็นที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  1) มีการดำเนินงานโครงการสำรวจผู ้สำเร็จการศึกษา เพื ่อสำรวจนักเรียน นักศึกษา  
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำในสถานประกอบหรือหน่วยงาน นักศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี โดยครูที่ปรึกษาให้ผู้เรียนในที่ปรึกษาทุกคน กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในปัจจุบันและในอนาคต
เพ่ือการติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา  
  2) ครทูี่ปรึกษาสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ของนักเรียนในที่ปรึกษาและช้ีแจงให้นักเรียนในที่
ปรึกษาทราบถึงความสำคัญในการแจ้งหรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ือการติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา 
  3) ครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนในที่ปรึกษาร่วมกับ
งานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ 
  4) มีการดำเนินการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพื่อฝึกทักษะ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนแต่ละสาขาวิชาชีพ 
  5) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้เรียนในแต่ละสาขาวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
  6) มีการดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ จัดหางาน แก่ผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาต่อและทำงานในสถานประกอบการหรือเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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  7) มีการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมแก่นักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หน่วยงาน สถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
รวมถึงเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
  8) มีการดำเนินโครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อแสดงความยินดีแก่
นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 
  9) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับครูที่ปรึกษา ติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา 
และส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษาที่ผูส้ำเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ สถานประกอบการ หน่วยงาน ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา  
 

     ตารางที่ 4.7 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ 
 

สาขาวิชา 

จำนวน
ผู้สำเร็จ
การศึกษา 
ปีที่ผ่านมา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ 
มีงานทำในสถาน
ประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ศึกษาต่อ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ระดับช้ัน ปวช.    

การบัญชี 35 1 2.86 - - 34 97.14 35 100 
การตลาด 6 - - - - 6 100 6 100 
การเลขานุการ 6 - - 1 16.67 5 83.33 6 100 
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 29 - - - - 27 93.10 27 93.10 
การโรงแรม 9 - - - - 9 100 9 100 
คหกรรมศาสตร ์ 2 - - 1 50 1 50 2 100 
แฟช่ันและส่ิงทอ 4 - - 2 50 2 50 4 100 
อาหารและโภชนาการ 20 - - 1 5 19 95 20 100 
วิจิตรศิลป์ 1 - - - - 1 100 1 100 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 8 - - 2 25 6 75 8 100 

รวมระดับ ปวช. 120 1 0.83 7 5.83 110 91.67 118 98.33 
ระดับชั้น ปวส.    

การบัญชี 134 42 31.34 50 37.31 24 17.91 116 86.56 
การตลาด 19 14 73.69 4 21.05 1 5.27 19 100 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 3 - - 3 100 - - 3 100 
คอมพิวเตอร์ธรุกิจ 72 19 26.39 19 26.39 33 45.83 71 98.61 
การจดัการสำนักงาน 32 12 37.50 5 15.62 15 46.88 32 100 
การโรงแรม 13 6 46.15 1 2 6 46.15 13 100 
คหกรรมศาสตร ์ 1 - - - - 1 100 1 100 
เทคโนโลยีแฟชั่นฯ 24 8 33.33 14 58.33 2 8.34 24 100 
อาหารและโภชนาการ 33 11 33.33 12 36.37 10 30.30 33 100 
คอมพิวเตอร์กราฟิก 16 13 81.25 1 6.25 2 12.50 16 100 

รวมระดับ ปวส. 347 125 36.02 109 31.41 94 27.09 328 94.52 
รวมระดับ ปวช. ปวส. 467 126 26.98 116 24.83 204 43.69 446 95.50 
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  ผลสัมฤทธิ์  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถและด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา ดังน้ี 
  1.3.1) เชิงปริมาณ 
      จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.และระดับปวส.ปีที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 
467 คน ผูส้ำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จำนวน 446 คน คิดเป็นร้อยละ 95.50
จำแนกตามระดับ ดังน้ี 
   1) ระดับปวช. ปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33 
   2) ระดับปวส. ปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 347 คน ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาต่อ จำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 94.52 
  1.3.2) เชิงคณุภาพ 
     ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ทั้งหมดใน 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา ร้อยละ 95.50 เทียบกับเกณฑ์การประเมินมี
ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.3.3) ผลสะท้อน 
             สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ 
มีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทำให้ได้รับข้อมูลของผู้สำเร็จ
การศึกษาเป็นที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
 

           2) จุดเด่น 
       ด้านความรู ้
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยมีคุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็นร้อยละ 100  
          ด้านทักษะการประยุกต์ใช้ 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ มีแผนธุรกิจ จำนวน 6 ธุรกิจ และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานทุกสาขาวิชา ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้รับรางวัลในแต่ประเภทการแข่งขันอย่างต่อเน่ือง 
                      ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค ์
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ให้ความสำคัญในการดูแลและแนวแนวอาชีพให้กับผู้เรียน  
มีการติดตามดูแลผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ เช่น โครงการเยี ่ยมบ้าน โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน  
จัดชั่วโมงโฮมรูม เพื่อให้ผู้เรียนพบกับครูที่ปรึกษา โดยทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาถึงร้อยละ 95.16 เมื่อเทียบ
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กับผู้เรียนแรกเข้า ส่งผลให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนได้มาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.90 
ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด มีผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต้
สถานศึกษาขนาดกลาง และองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) การมี
งานทำและการศึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ที่สามารถเข้าทำงานและศึกษาต่อ
ทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีถึงร้อยละ 95.50 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ก่อให้เกิดความพึงพอใจและเป็น
ที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ    

 

   ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
             ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 สาขาวิชา  
จากจำนวนทั้งหมด 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 88.89 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 9  
สาขาวิชา  จากจำนวนทั้งหมด 11 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 90.91 มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการ
พัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มีการติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 

 3) จุดควรพัฒนา 
       (1) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระอย่างเป็นรูปธรรมในการดำเนินงานในระยะยาว 
       (2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผู้เรียนผ่านครูที่ปรึกษา รวมถึงการแนะแนว
ศึกษาต่อ และลงรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ผู้เรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา โดยใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

          4) ข้อเสนอแนะ 
       (1) สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จัดระบบการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจอย่างเป็นระบบ จนทำให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
       (2) สถานศึกษาควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลผู้เรียนและติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ทำให้
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านระบบครูที่ปรึกษามีการสะท้อนข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็ว 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

      4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานคลอบคลุม 
ทุกสาขาวิชาและจัดทำรายงานสรุปผลความต้องการของตลาดแรงงานให้สถานศึกษาทราบ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
  1) สำรวจความต้องการแรงงานในสาขาวิชาและสาขางานต่างๆ  
  2) ร่วมเป็นกรรมการกำหนดสมรรถนะในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกระบบทวิภาคี 
  3) เป็นผู ้นำหลักสูตรทวิภาคีไปใช้จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และการ          
ฝึกสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแก่ผู้เรียน 
  4) เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกทักษะของผู้เรียนในสถานประกอบการทั้งใน
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  5) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี และมีการนิเทศติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมิน  

 ผลสัมฤทธิ ์
 1.1.1) เชิงปริมาณ  
   มีสาขาวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการและขั้นตอน
ของการพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีผลการประเมินตามข้อ ๑) สำรวจความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๒) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ๓) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ ๔) มีการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา และ ๕) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระดับ ปวช. จำนวน 8 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา 
และในระดับ ปวส. จำนวน 10 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาทั้งส้ิน 11 สาขาวิชา 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการดำเนินการตามการประเมินที่กำหนดและมีผลการ
ประเมินตามข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ เม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานที่ตลาดแรงงานกำหนด และได้รับการยอมรับและยกย่องจากสถานประกอบการ  
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  1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที ่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยได้จัดทําโครงการพัฒนา
งานหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
นํารายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงต่อไปที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.2.1) เชิงปริมาณ  
   จำนวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรอืปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอื
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ ปวช.9 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด  
9 สาขาวิชา และในระดับ ปวส. 11 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 สาขาวิชา 
  1.2.2) เชิงคณุภาพ 
   ร้อยละของสาขาวิชาที ่มีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ ปวช. ร้อยละ 100 และ ในระดับ ปวส. ร้อยละ 100  
ของจำนวนสาขาทั้งหมดเม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมิน มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.2.3) ผลสะท้อน  
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการ  
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 

      4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้ ้สอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้ ้เรียน เป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
เพ่ือพัฒนาผู้้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้ดําเนินการ ดังน้ี  
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้
ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน 
  2) ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา โดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นสายการ
บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติก่อนนำไปใช้จริง และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ฝ่ายวิชาการกำหนดในแต่ละภาคเรียน สรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเมื่อสิ้นภาคเรียน 
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  3) ส่งเสริมและสนับสนุนสื ่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทุก
สาขาวิชาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น  เป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
  4) สถานศึกษากําหนดนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน 
  5) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี อย่างเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอย่างเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน (ระบบปกติ) โดยมุ่งเน้นการวัด
และประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับเน้ือหาสาระและสมรรถรายวิชาและศักยภาพ
ของผู้เรียน รายวิชาฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินร่วมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กำหนด 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 

  1.1.1) เชิงปริมาณ  
     มีครูผู้สอนที่จดัแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จำนวน 62 คน 
จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามข้อ  
1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ๒) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL , Active Learning ,STEM Education , RBL เป็นต้น ๔) ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๕) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  1.1.3) ผลสะท้อน 
   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะ
รายวิชาที่กำหนด มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน สถานประกอบการ หน่วยงานและองค์กร
ภายนอก ยอมรับและยกย่องคุณภาพของผู้เรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการจัดทำผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่หลากหลายเข้าร่วมประกวดกับหน่วยงานและองค์กร
ภายนอกอย่างสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
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 1.2) การจัดทำแผนการจดัการเรียนรูสู้ก่ารปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีกระบวนการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี  
  1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสู่การประกันคุณภาพจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้
ครูผู้สอนนำองค์ความรู้ไปใช้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาผู้เรียน 
  2) มอบหมายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอนและเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้กำหนดในแต่ละภาคเรียน นำไปสรุปผลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 
  3) มีการส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทุก
สาขาวิชาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน 
  4) มีการกําหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  5) มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎี อย่างเดียว 
รายวิชาปฏิบัติอย่างเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน (ระบบปกติ) โดยมุ่งเน้น
การวัดและประเมินผลด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชา 
และศักยภาพของผู้เรียน รายวิชาฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินร่วมกับสถานประกอบตามแนวทางการ
ประเมินที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กำหนด 
 

 ตารางที่ 4.8 ผลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา 
จำนวนครู
ทั้งหมด 

ครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จำนวน ร้อยละ 
การบัญชี 9 9 100 
การตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก 9 9 100 
การเลขานุการ/การจัดการสำนักงาน 4 4 100 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 6 6 100 
แฟช่ันและสิ่งทอ 4 4 100 
อาหารและโภชนาการ 7 7 100 
คหกรรมศาสตร์ 2 2 100 
การโรงแรมและการท่องเท่ียว 4 4 100 
วิจิตรศิลป์/ดิจิทัลกราฟิก 5 5 100 
สามัญสมัพันธ์ 12 12 100 

รวม 62 62 100 
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 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   ครูจดัทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จำนวน 62 คน จากจำนวนครูทั้งหมด 62 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนครูผู ้สอนทั้งหมด  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.2.3) ผลสะท้อน  
   การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ 
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน 
นโยบายของรัฐ และสภาพแวดล้อม ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา เกิดองค์ความรู้เป็นไปตามสมรรถนะรายวิชา 

 1.3) การจัดการเรียนการสอน 
 การดำเนินงาน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู ้สอนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังน้ี 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนให้มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน โดยการเสนออัตราตําแหน่งที่ต้องการต่อหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีอัตราที่ต้องการจะ
พิจารณาจัดจ้างครูพิเศษสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  2) กําหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้กําหนดวันส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละภาคเรียน      
  3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเป็นรายวิชาทฤษฎีอย่างเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอย่างเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝึกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝึกงาน 
(ระบบทวิภาคี) และได้กําหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามอัตลักษณ์  
ของสถานศึกษา คือ พอเพียง ซ่ือสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของคะแนนเต็ม  
  4) วิทยาลัยฯได้ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
ทุกสาขาวิชา  
  5) กําหนดนโยบายให้ครูทุกคนจัดทําผลงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อย ๑ รายวิชาต่อภาคเรียน 
และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น และมีการรายงานการส่งวิจัยในช้ันเรียน 
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          ตารางที่ 4.9 ผลการจัดการเรียนการสอน วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ 
จำนวน
ครูผูส้อน
ทั้งหมด 

จำนวน 
ครูผูส้อน 

ร้อยละ 

1. ครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 62 59 95.16 
2. ครูผูส้อนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 62 62 100 
3. ครูผูส้อนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

62 62 100 

4. ครูผูส้อนท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

62 62 100 

5. ครูผูส้อนท่ีทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 

62 62 100 

ภาพรวม 99.03 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการช้ันเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.3.1) เชิงปริมาณ 
    1) มีครูผู ้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที ่สอน จำนวน 59 คน จากจำนวน
ครูผู้สอนท้ังหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 95.16 จำแนกเป็น 
    - สาขาวิชาบัญชี มีครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 9 คน  
จากจำนวนทั้งหมด 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาการตลาด มีครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 
9 คน จากจำนวนทั้งหมด 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอน จำนวน 4 คน จากจำนวนทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ  66.66 
    - สาขาวิชาการโรงแรม มีครูผู ้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที ่สอน
จำนวน 3  คน จากจำนวนทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
    - สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอนจำนวน 4  คน จากจำนวนทั้งหมด 4  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 5 คน จากจำนวนทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอน จำนวน  6  คน จากจำนวนทั้งหมด  7  คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 
    - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีครูผู ้สอนที ่ม ีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอน จำนวน  2  คน จากจำนวนทั้งหมด  2  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
    - สาขาวิชาวิจิตรศิลป์/คอมพิวเตอร์กราฟิกมีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน จำนวน 5 คน จากจำนวนทั้งหมด  5  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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    - สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ มีครูผู ้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จำนวน  12  คน จากจำนวนทั้งหมด  12  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๒) มคีรูผูส้อนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา จำนวน 62 คน จากจำนวน
ครูผู้สอนท้ังหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๓) มีครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จำนวน 62  คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด  
62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๔) มีครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 62  คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   ๕) มีครูผู ้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ จำนวน 62 คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบ
ทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอน ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  ครูมีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเฉลี่ยร้อยละ 99.03 ของจำนวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน  
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.3.3) ผลสะท้อน 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีครูผู้สอนที่มคีุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ได้รับรางวัลจากการประกวดและ
เข้าร่วมการแขง่ขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ  
 

 

 1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
        การดำเนินงาน 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน นำเอาหลักการและกลยุทธ์ 
ในการบริหารจัดการชั ้นเรียน ที่ช่วยให้ผู ้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจ 
ที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความมุ่งมั่นต้ังใจและมีความสุขในการเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้และ
การดูแลแนะแนวผู้เรียนของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยให้ครูผู้สอนทุกคน
ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอนและหรือผู้เรียนที่ปรึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและ
ช่วยเหลือและแนวผู้เรียนที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคและการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเกิดองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้
วิธีการเสริมแรงที่ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจมุ่งมั่นและตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ด้านการเรียนและด้านอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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ตารางที่ 4.10 ผลการบริหารจัดการช้ันเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563 
 

 
รายการ 

จำนวน
ครูผูส้อน
ทั้งหมด 

จำนวน
ครูผูส้อน 

ร้อยละ 

1. ครูผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 62 62 100 
2. ครูผู้สอนที่มขี้อมูลสารเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 

62 62 100 

3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

62 62 100 

4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการเรียน 62 62 100 
5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 62 62 100 

ภาพรวม 100 
  

 ผลสัมฤทธิ์ 
        1.4.1) เชิงปริมาณ 
         1) ครผููส้อนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 62 คน จากจำนวน
ครูผู้สอนท้ังหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         2) ครผููส้อนมีการจัดทำข้อมูลเอกสารประจำช้ันเรียนเป็นปัจจุบัน จำนวน 62 คน จาก
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
         3) ครผููส้อนมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จำนวน 62 คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
        4) ครูผู้สอนมีวิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน 62 คน 
จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
        5) ครูผู้สอนมีการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนด้านการเรียนและด้านอื่นๆ จำนวน 62 คน จาก
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ 
       ร้อยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนตามประเด็นที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

       1.4.3) ผลสะท้อน  
        สถานศึกษากำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีบทบาทหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา เพื่อให้มีการจัดทำ
ข้อมูลผู้เรียนในที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา มีการสร้างกระบวนการติดตาม
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งกระตุ้น
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลผ่านบาทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชา ความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดำเนินชีวิตและมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนประจำวิชา  หน่วยงานองค์กรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มี
คุณภาพของครู 
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 1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 การดำเนินงาน 
      1) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้งในรูปแบบ
ของการอบรม การประกวดและการแข่งขัน ศึกษาดูงานแหล่งรู้ในหน่วยงานองค์กร และสถานประกอบการ  
      2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ในการพัฒนาตนเอง 
อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง   
      3) มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร  
ด้วยแอฟพลิเคช่ัน Echo English 
      4) มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
      5) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC ประกาศจัดตั้งกลุ่ม จัดชั่วโมง PLC 
ในทุกวันพุธของสัปดาห์ในตารางสอนของครูผู้สอนทุกคน  
      6) มีการจัดทำวิจัยฉบับสมบูรณ์และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเผยแพร่ผลงานวิจัยในช้ันเรียน  

 ผลสัมฤทธิ์ 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นำผลการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 
ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 

  1.5.1) เชิงปริมาณ  
   1) จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
จากจำนวนครูทั้งหมด  62  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี  62 คน จาก
จำนวนครูทั้งหมด 62  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   3) จำนวนครูผูส้อนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 62  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 62  คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
   4) จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   5) จำนวนครูผูส้อนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่  62  คน จากจำนวนครูผู้สอนท้ังหมด 62 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 

  1.5.2) เชิงคณุภาพ  
               สถานศึกษามีครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยร้อยละ 100 
ของครูผู้สอนทั้งหมด เม่ือเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

  1.5.3) ผลสะท้อน  
              สถานศึกษาจัดให้ครูผู ้สอนจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และมีการเข้าร่วมการ
พัฒนาวิชาชีพตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และมีการนำผลการพัฒนาตนเองใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงต้องจัดทำผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร 
หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพ  
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 1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน     
 การดำเนินงาน 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) มีจุดปล่อยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทําให้ครูสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนได้สะดวก มีข้อมูลที่ทันสมัย ส่งเสริมทักษะและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอน  
โดยได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ ไว้ประจําห้องเรียนเพื่อความสะดวกในการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
  3) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง 

 4) มีการดำเนนิการต่อสัญญาการให้บริการอินเทอร์เน็ต กับ บริษัททริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด  

 ผลสัมฤทธิ์ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
ให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธ์ิทั้งในเชิงปริมาณและคณุภาพ ดังนี้ 
  1.6.1) เชิงปริมาณ  
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ จำนวนท้ังหมด 60 ห้อง  
มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 60 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100  
        1.6.2) เชิงคณุภาพ  
         ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 เมื ่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
มีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
        1.6.3) ผลสะท้อน  
        สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สืบค้นข้อมูล และครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
มีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47  
 

     4.2.3) ด้านการบริหารจัดการ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑) มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นในการบริหารจัดการศึกษา ๙ ด้าน ได้แก่  
   (๑) ข้อมูลทั่วไป  
   (๒) ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  
   (๓) ข้อมูลตลาดแรงงาน  
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   (๔) ข้อมูลบุคลากร  
   (๕) ข้อมูลงบประมาณ และการเงิน  
   (๖) ข้อมูลครุภัณฑ์   
   (๗) ข้อมูลอาคารสถานที่   
   (๘) ข้อมูลหลักสูตรและการสอน   
   (๙) ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดปัตตานี  
  ๒) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสร้าง ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  
  ๓) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ ้มค่า โดยมีการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด สัญญาณประเภทให้บริการเชื่อมต่อ คือ Internet 
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 
  ๔) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมข้อมูลผลการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศ  
  ๕) ผู้้บริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  
  6) มีการดำเนินโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
  7) มีการดำเนินโครงการจ้างปรับปรุงสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อม
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้มีการวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และกระบวนการ
ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

1.1.1) เชิงปริมาณ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.1.2) เชิงคณุภาพ   
   มีผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามข้อ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา  
2) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 3) ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4) ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.1.3) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชน์คุ้มค่า สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา  
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 1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 การดำเนินงาน 
  การดำเนินงาน 
  1) มีการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา            
ในทุกปีงบประมาณ 
  2) จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลทําความสะอาด ซ่อมแซม บํารุงรักษา มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัย ทั้งภายในอาคาร และรอบอาคาร วิทยาลัยฯจัดแบ่งพื ้นที ่อาคารอย่างเหมาะสม โดยมีคําสั่ง
มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารต่าง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา 
ทุกอาคารจัดเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดที่ต้องดําเนินการซ่อม หากพบมีจุด
ชํารุดเกินวิสัยที่จะซ่อมแซมได้เองจะทําบันทึกให้งานอาคารไปดําเนินการตรวจสอบแก้ไข และถ้าจุดชํารุดนั้น
เจ้าหน้าที่งานอาคารได้ทําการตรวจสอบ หากไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ก็จะทําบันทึกขออนุญาตหาผู้รับจ้างมา
ดําเนินการ ซ่อมแซมทุกสิ้นภาคเรียนมีการสํารวจความชํารุด หรือจุด ที่ต้องซ่อมแซมจากครูที ่ใช้อาคาร  
โดยงานอาคารจะรวบรวมดําเนินการซ่อมแซมในระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อให้อาคารสามารถใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
  3) มีการดำเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน
สถานศึกษา 
  4) มีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข    
  5) มีการนำกิจกรรม 5 ส มาใช้โดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
จิตสำนึกของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและจิตอาสา เช่น กิจกรรม Big Cleaning day 
  6) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผู้ ้เรียน เช่น โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา    
การจัดพื้นที่ทางเดินเท้า ที่นั่งสำหรับรอผู้ปกครองมารับส่ง และจัดที่นั่งพักผ่อนสำหรับผู้เรียนตามจุดต่างๆ  
ที่เหมาะสม การบริการจําหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ และหน้าลานอเนกประสงค์ อาคารเรียน 2  
และบริการอาหารบุพเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารเทียนทองสำหรับบุคลากร จัดการบริการน้ำดื่มตามอาคารเรียนและ
พ้ืนที่ทั่วไปอย่างพอเพียง การบรกิารห้องสมุด การบริการร้านสหการวิทยาลัยฯ  
  7) จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเสริมทักษะด้านวิชาชีพ และทักษะชีวิตให้
แก่ผู้้เรียน ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์บ่มเพาะผู้้ประกอบการอาชีวศึกษา โรงงานโรตีกรอบและร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราครัวอาชีวะ ร้าน CG Design ร้านอาหารเทียนทอง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
สํานักงานองค์การนักวิชาชีพฯ (อวท.) ห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ และห้องเรียนอัจฉริยะ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์การ
ประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
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1.2.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึ
กงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ เพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้
อมภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
  มีอาคารเรียน จำนวน 5 อาคาร มีห้องเรียน จำนวน 60 ห้อง 
  อาคารเรียน ๑ ประกอบด้วย ห้องพักครูคณะบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ห้องวิทยบริการห้องสมุด ห้องเรียนทฤษฎีของประเภท
พณิชยกรรม และห้องโสตทัศนูปกรณ์  
  อาคารเรียน ๒ เป็นห้องเรียนปฏิบัติ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจดัการ
สำนักงาน  
  อาคารเรียน ๓ ประกอบด้วยห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของประเภทคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรม  
  อาคารเรียน ๔  ประกอบด้วยห้องเรียนปฏิบัติประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป์  
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก  
  อาคารเรียน 5 ประกอบด้วยห้องประชมพูพันธุ์ทิพย์ ห้องปฏิบัติการสำนักงาน ห้องเรียน
แผนกวิชาสามัญ  
  อาคารโรงอาหารและหอประชุม  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ ๑,๒,๓,๔,๕ ข้อ ๑) 
สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มและ 
สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพ
แวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้ ้เรียน ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพ 
แวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด ๔) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ๕) สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้เรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์
การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 1.2.3) ผลสะท้อน 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอำนวยความสะดาวกในการบริการผู้เรียนอย่างเพียงพอ ส่งผล
ให้องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านอาคารสถานท่ี ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการใช้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 
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 1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบสื ่อสารรวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่ออำนวย
ประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังน้ี 
  ๑) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพที่ใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
   (๑) ระบบส่งกำลัง 
   วิทยาลัยฯ  มีระบบส่งกำลังไฟฟ้าหล่อเลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยส่งผ่านหม้อแปลง
ไฟฟ้าของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อำเภอเมืองปัตตานีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
   (๒) ระบบควบคุม 
   ในแต่ละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารหรือ
ที่เรียกว่า ตู้สวิทซ์บอร์ด ในการจ่ายไฟฟ้าภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟ้าให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานที่กำหนด มีแผนการจัดระบบซ่อมบำรุงเหมาะสม     
   (๓) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
   ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าตัวอาคารโดยมีระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในอาคาร และได้รับการตรวจเช็คจากผู้รับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในวิทยาลัยฯ ที่มีความชำนาญทางด้านไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงและซ่อมระบบไฟถนนที่
เช่ือมต่อระหว่างอาคารให้มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  
   (๔) สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย  
มีการจัดทำแผนการซ่อม มีการสำรวจและตรวจเช็ค บันทึกการซ่อม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยการ
นำหลอดประหยัดไฟ LED มาใช้ทดแทนหลอดไฟเดิมที่เสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน  
เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่เสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณ์สำรองพร้อมใช้
งานในยามฉุกเฉิน   
  ๒) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 

วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ำดื ่มที่ถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและ
เพียงพอต่อความต้องการ อุปโภคและบริโภค  มีการตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างสม่ำเสมอ และ
ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ และซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน เช่น ก๊อกน้ำตามอาคารต่างๆ ห้องน้ำ และจุด
ต่างๆ เพื ่อลดค่าใช้จ ่ายประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๓) สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภัย  
มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  มีช่องทางเดินเท้าที่ปลอดภัยตั้งแต่ประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ  
มีช่องทางเดินระหว่างอาคารเรียนที่สะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียนที่เป็นระเบียบ มีการตัดแต่งต้นไม้ริม
ทางเดินให้สวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถที่จอดรถที่มีความสะดวกและ
ปลอดภัย กว้างขวางต่อการสัญจรไปมา เช่น ทาสีเครื่องหมายตามกฎข้อบังคับจราจร มีระบบระบายน้ำรอบ
บริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกท่อระบายน้ำโดยคนงานอย่างสม่ำเสมอและบูรณาการกับกิจกรรมจิต
อาสาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  วิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการขยะท่ีมีระบบ
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มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ตั้งแต่การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนในการจัดการขยะผ่านสื่อ ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ ป้าย KT บอร์ด
ภายในอาคารและสถานที่ต่างๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ความรู้แก่ผู้เรียนหน้าเสาธง ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี  
มีการจัดถังขยะแยกประเภทไว้ในจุดต่างๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวก มีการกำหนดนโยบายให้ครู 
บุคลากรและผู้เรียนปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก โดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน เพื่อลดปัญหาขยะภายในวิทยาลัยฯ 
มอบหมายให้ทุกแผนกวิชาตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดขยะใน
ทุกอาคาร จัดเก็บและรวบรวมขยะ และประสานขอความร่วมมือจากเทศบาลเมืองปัตตานีนำรถขยะมาจัดเก็บ
ขยะทุกวัน  
  ๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสร้าง
ไลน์กลุ่ม “บุคลากร วอศ.ปน” เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร ครู บุคลากร ในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  และกลุ่มไลน์อื่นๆ เช่น  “ครูที่ปรึกษา” เพื่อส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ ระหว่างครูที่ปรึกษา
กับงานครูที ่ปรึกษา “กลุ่มงานกิจกรรม” เพื่อติดต่อสื ่อสารแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ชั ้นเรียนต่างๆ ในการ
ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆโดยมีสมาชิกกลุ่มเป็นหัวหน้าชั้นเรียน ฯลฯ   ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้ทุกจุด มีระบบโทรศัพท์ภายในติดต่อได้ทุกงาน ทุกฝ่าย มีระบบการสื่อสาร
ภายนอกที่ทันสมัยด้วยการใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์
สถานศึกษา ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
  ๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณ์อยู่ประจำ
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ตรวจบุคคลเข้า-ออก ภายในวิทยาลัยฯ มีคำสั่งแต่งต้ังครูและบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์และ
ผู้ตรวจเวรกลางวัน กลางคืนทุกวัน  มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ ครูเวรและผู้ตรวจเวร เพ่ือ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นต่อไป มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตาม
จุดต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆได้ง่าย 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวย
ประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา
ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์
สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังน้ี 
   1) มีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษาได้แก่ ระบบส่งกำลัง 
ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม สภาพวัสดุ 
อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
   2) มีระบบประปา หรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
      3) ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
      4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
      5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  
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  1.3.2) เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการดำเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน 
๕ ข้อตามกระบวนการข้างต้นมีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน มีระบบประปา น้ำดื่มเพียงพอต่อ
ความต้องการ มีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ำ 
ระบบกำจัดขยะที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.3.3) ผลสะท้อน 
   องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการบริหาร
จัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษา ผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการในวิทยาลัยฯ  

 1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการสำหรับผู้เรียนและบุคลากรได้
ค้นคว้าที่มีความพร้อมและเพียงพอสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการหา
ความรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้ ดังน้ี 
  1) มีการพัฒนาระบบการสืบค้นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอร์เพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 
  2) มีการสำรวจความต้องการหนังสือของแต่ละแผนกวิชา เพ่ือจัดหาและคัดเลือก ตำรา 
เอกสารทางวิชาการ ที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องหลักสตูรการจัดการเรียนการสอนและความต้องการ
ของผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงให้ผู้เรียน ครแูละบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาใช้บริการ 
  3) มีการปรับปรุงและสร้างบรรยากาศแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียน หรอืผู้สนใจ 
  4) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูลใหแ้ก่ ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน นักศึกษา และผู้สนใจ  
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพร้อม
และเพียงพอสำหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนหรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.4.1) เชิงปริมาณ  
   1) มีอาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 อาคาร 1 เป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียน มีการจัดบรรยากาศ การตกแต่งที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ และการค้นคว้าข้อมูล โดยให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกโดยเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 25 เครื่องและมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 1 เครื่อง  
   2) มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรยีนเข้าใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
จำนวน 1,049 คน จากผู้เรยีนทั้งสิ้น 1,063 คน คิดเป็นร้อยละ 98.68 
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   3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการค้นคว้าหาความรู้ จำนวน 82 คน 
จากจำนวนทั้งหมด  110  คน คิดเป็นร้อยละ 74.55 
   4) มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ 
   1) มีแผนงานในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการการศึกษาค้นคว้า ของครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียนโดยสามารถสืบค้นเนื้อหา ความรู้ ที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี  
   ๓) มีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย สำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศกึษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว 
   ๔) ผู้เรียนเข้าใช้บริการ ร้อยละ 96.59  
   ๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใช้บริการ ร้อยละ  81.19 
   6) ระบบสญัญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ว สะดวกในการสืบค้นข้อมูล ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน นักศึกษา และผู้สนใจ 
   ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
  1.4.3) ผลสะท้อน 
            ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่มีต่อการบริการของห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน 
พัฒนากระบวนการทำงานที่ได้รับหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ครูพัฒนาความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพที่ทันสมัยนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ องค์กรหน่วยงานต่างๆ  
ให้การยอมรับและยกย่องกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้เรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
 

 1.5) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศในสถานศึกษา 
 การดำเนินงาน 
          วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี มีการวางแผนการใช้งานด้านสารสนเทศโดยเช่ือมโยงกับระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการใช้สารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดังน้ี 
  1) มีการดำเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากบริษัท ทริปเปิลทีอินเทอร์เน็ต จำกัด  
เพ่ือความสะดวกและความมปีระสิทธิภาพในการใช้งานด้านสารสนเทศ 
  2) มีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ให้สามารถเช่ือมโยง
กับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได้  
  ๓) มีการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
พื้นที่ใช้งานในทุกพื้นที่ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลา และ 
มีประสิทธิภาพ   
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  ๔) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชน์คุ ้มค่า โดยมีการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตจากบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด สัญญาณประเภทให้บริการเชื่อมต่อ คือ Internet 
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้จัดเก็บเป็นระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ ้บริหารใช้ 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังน้ี 
 

1.5.1) เชิงปริมาณ 
   ความเร็วของสัญญานอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา ผ่านวงจรเช่า 
Internet Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) +  INP 500 Mbps. 2 Circuits  
คลอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งาน 
 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ใช้งาน สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน
ภายในสถานศึกษา สมารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

1.5.3) ผลสะท้อน   
  สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาในการให้บริการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องทันต่อ
เหตุการณ์ ประหยัดเวลา และเกิดการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
 

 

    4.2.4  ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยการมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์   
รวมจำนวนผู้เรียน  34  คน  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
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  ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๑.๑ การสํารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา ตามที่ลงนาม MOU กับหน่วยงานต้นสังกัด และมีการ
สํารวจความพร้อมของสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยสาขาวิชาที่มีความต้องการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำรวจเบื้องต้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินเลือกสถาน
ประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาร่วมกัน ในการดำเนินการตามแนวทางของจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีต่อไป  
   ๑.๒ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี สถานศึกษามีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการในทุกสาขาวิชาที่ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 10 แห่ง และในทุกปีการศึกษา
สถานศึกษาจะสํารวจความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่และทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใหม่  
  ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบ
ทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการเรียนในแต่ละสาขาวิชา
ร่วมกับ สถานประกอบการ โดยจัดแผนการเรียนให้นักศึกษาระดับ ปวส.๑ เรียนในสถานศึกษา และระดับ 
ปวส.๒ เรียนในสถานประกอบการตามแผนการเรียนที่กำหนด และมีการจัดทําปฏิทินการ ปฏิบัติงานเพ่ือ 
แจ้งกําหนดการต่างๆ ให้นักศึกษาและสถานประกอบการทราบ 
   ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้้เรียน วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ รวมถึง์และ
แนะแนวผู้้เรียนให้มาสมัครเรียน ในระบบทวิภาคี โดยผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง ได้แก่ การคัดเลือก
ตัวแทนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไปแนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนตลอดจน ผลตอบแทนต่างๆ ที่ผู้เรียนในระบบฯ จะได้รับตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย การใช้โปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสถานศึกษา และ 
ช่วยกันแชร์ข้อมูลไปยังผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ Facebook และทางคลื่นวิทยุ 106 R-Radio รวมถึงขอ
ความร่วมมือผู้เรียนที่เรียนในปัจจุบันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเชิญชวนให้สมัครเรียน 
  ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๓.๑ คัดเลือกผู้้เข้าเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผู้้เข้าเรียนโดยวิธีการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ 
   ๓.๒ การทําสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้้เรียน การประชุมผู้้ปกครอง ก่อนส่งนัก
ศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝึกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผู้้เรียน มีการประชุมผู้้ปกครอง เพ่ือ
ชี้แจงและทําความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้้ปกครอง ถึงแนวปฏิบัติต่างๆ และมีการตรวจความเรียบร้อยของ
นักศึกษาทุกคนก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ  
   ๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาที่เปิด และจัดทําคู่มือการฝึกอาชีพสําหรับผู้้เรียนและคู่มือสําหรับสถาน
ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ที่เก่ียวข้องสูงสุด 
   ๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ในระดับ ปวส.๑ นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา ส่วนระดับ ปวส.๒ 
นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการ ครูผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการมีการประสานกับผู้เรียนในการให้ความรู้และมอบหมายงาน 
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  ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแต่งต้ังครู
นิเทศการเรียนการสอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และให้ครูผู้้สอนไป
นิเทศนักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
   ๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ ได้กําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผล โดยกําหนดเป็นสัดส่วนดังน้ี  
    ๑) การคิดค่าน้ำหนักคะแนนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชาทวิภาคี) 
โดยคิดค่าคะแนนน้ำหนักจากครูฝึกในสถานประกอบการ  ร้อยละ ๖๐ คิดค่าคะแนนจากครูนิเทศและการสัมมนา 
ร้อยละ ๔๐  
     ๒) การคิดค่าน้ำหนักคะแนนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชา 
บูรณาการ) โดยคิดค่าคะแนนน้ำหนักจากครูฝึกในสถานประกอบการ ร้อยละ ๔๐ คิดค่าคะแนนจากครูนิเทศ
และการสัมมนาร้อยละ ๖๐  
  ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๕.๑ การสําเรจ็การศึกษาผู้้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษาที่ผา่นมา  
มีผู้สําเร็จการศกึษาในระบบทวิภาคี จำนวน  44 คน จากผู้้เรียนในระบบทวิภาคี จำนวน 44 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
   ๕.๒ การติดตามผู้้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีระบบติดตามข้อมูล 
ผู้้สําเร็จการศึกษา โดยให้ครูที่ปรึกษาร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชาและงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเป็นผู้้ติด
ตามข้อมูลผู้้สําเร็จการศึกษา  
   ๕.๓ การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปีในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี มีการจัดทําข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

 ผลสัมฤทธิ์ 
          การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มีการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธ์ิในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.1.1) เชิงปริมาณ  
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นไปตามแนว
ทางการปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษากำหนด 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี จำนวน 10 สถานประกอบการ 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถ้วนทั้ง 1,2,3,4,5 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการ
จัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบ  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการ
เรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ
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 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  คัดเลอืกผู้
เข้าเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผู้เข้าเรียนโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ การทำสัญญาการฝึก
อาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง ก่อนส่งนักศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทำสัญญาการฝึก
อาชีพ มีการปฐมนิเทศผู้เรียน มีการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง 
ถึงแนวปฏิบัติต่างๆ และมีการตรวจความเรียบร้อยของนักศึกษาทุกคนก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึก จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ สอน
ตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชา ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งครูนิเทศการเรียนการ
สอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และให้ครูผู้สอนไปนิเทศนักศึกษาอย่าง
น้อย  ภาคเรียนละ 2 คร้ัง  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ ได้กําหนดแนวทางการ
วัดและ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสําเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ประจําปีในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.4) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและสถานประกอบการทุกปีการศึกษา 
 

 2) จุดเด่น 
     ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 สาขาวิชา จาก
จำนวน 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 88.89 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 10 สาขาวิชา 
จากจำนวน 11 สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ 90.91 

     ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี กำหนดให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ครูมีการใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาผู้เรียน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนตามเกณฑ์กำหนด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม PLC คิดเป็นร้อยละ 100  มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งานภายในวิทยาลัยฯ  

     ด้านการบริหารจัดการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้นำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้โรง
ฝึกงาน รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับบริบทของถานศึกษา 
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      ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งเน้นในการนำนโยบายจากต้นสังกัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ การเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ โดยทำความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. และ
สำนักงานการศึกษาเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมและออกแนะแนวเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพให้กับนักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

 3) จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรเพ่ิมจำนวนสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและร่วมกับมือ
กับสถานประกอบการให้มากขึ้น 
 

 4) ข้อเสนอแนะ 
  สถานศึกษาควรมีการจัดทำแผนพัฒนาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน โดยเน้นให้ทุกสาขาวิชาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และพัฒนาผ ู ้ เร ียนให้ม ีค ุณล ักษณะที ่จำเป ็นในศตวรรษ 
ที่ 21 
 

4.3  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

      4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 การดำเนินงาน 

 1) ผู้บริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดำเนินการบริหารด้านงบประมาณ ด้านบุคคล  
ด้านแผนงานโครงการ แบบมีส่วนร่วมโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำแนวคิด สภาพ
ปัญหามาวิเคราะห์เพ่ือกำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากร ทำให้
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารในด้านต่างๆอย่างคุ้มค่า เกดิประโยชน์สูงสุด และวิธีการจัดการที่เหมาะสม  ตลอดจน
การนำหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา  
  2) ผู้้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้กรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย  
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนด เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่สำคัญของสถานศึกษา  

 4) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดเด่นคือ การนำแนวคิดในการบริหาร 
โดยใช้รูปแบบทางการบริหารจัดการ ๗ ประการ (POSDCORB) มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ทำให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา มีแนวทางในการบริหารงาน ดังน้ี 
   (1) การวางแผน (Planning) คือ การกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษาให้สามารถ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดการกำหนดวิธีการดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยมีการจัด
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วางแผนงานและโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การกำหนดแผนงาน โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

  (2) การจัดองค์การ (Organization) คือ การจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิด
การกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการและชัดเจนภายในสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การ
ประสานงานระหว่างฝ่าย/งาน ตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ใหท้ำงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

  (3) การจัดกำลังคน (Staffing) คือ การการดูแล กำกับ ควบคุมการจัดสรรคน 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด Put the right man in the right job นับต้ังแต่
การจัดอัตรากำลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งต้ังบุคคล การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เงินเดือน การ
โยกย้าย การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างไรให้เหมาะสมกับงาน 

  (4) การอำนวยการ (Directing) การทำหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยและสั่งการ 
การออกคำสั่งโดยชอบ เพ่ือมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน การควบคุมงาน 
ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติของฝ่าย/งานต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ เพ่ือนำผลมาใช้เพ่ือการปรับปรุงงานให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยอาศัยบทบาทภาวะความเป็นผู้นำในการกระตุ้นและจูงในให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

  (5) การประสานงาน (Coordinating) คือ การสร้างความร่วมมือในการประสานให้
ส่วนต่างๆ ของกระบวนการทำงานระหว่างผ่าย/งาน ต่าง ๆ เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น 

(6) การรายงาน (Reporting) คือ การแจ้ง หรือรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้ทุกฝ่ายทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานภายนอก 

  (7) การงบประมาณ (Budgeting) คือ การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการวางแผนและการควบคุมด้านการเงิน และบัญชี 

 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำนวัตกรรม และใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษา โดย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1) เชิงปริมาณ   
ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100       
1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   มีผลการประเมินตามการประเมินข้อ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพ ัฒนาสถานศ ึกษา 3) คร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาในการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำปี  
4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
5) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมี 
ค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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1.1.3) ผลสะท้อน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ที่ผ่านการเห็นชอบจาก

คณะกรรมกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี บริหารจัดการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นที่
ยอมรับด้านคุณภาพผู้เรียนวิชาชีพและการใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

 1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
 การดำเนินงาน 

      1. วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลาย
ในการจัดการศึกษาซึ่งปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564 ดังน้ี 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 (1) ซ่อมครุภัณฑ์ภาควิชาการเลขานุการ 
(2) จัดทำป้ายนิเทศและบอรด์ความรู้เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
(3) กจิกรรมจดัหาครุภัณฑ์ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
(4) กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  
(5) กิจกรรมซอ่มแซมครุภัณฑ์แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

2) โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 (1) กจิกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพการโรงแรม 
 (2) กจิกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา  

(3) กจิกรรมโรงงานในโรงเรียน     
 (4) กจิกรรมศกึษาดูงาน   
 (5) กจิกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 (6) กจิกรรมการตัดเย็บผลิตภัณฑ์เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 
3) โครงการส่งเสรมิทักษะวิชาชีพเพ่ือความเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษา 
 (1) กจิกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการตลาด (เจ้าภาพการ

จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนธุรกิจ ระดับอศจ.) 
(2) กจิกรรมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. สาขาวิชา

การเลขานุการและการจัดการสำนักงาน 
(3) กจิกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(4) กจิกรรมเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพฝึกปฏิบัติงานร้านอาหารเทียนทอง 
(5) กจิกรรมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทกัษะวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 

                          (6) กจิกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

(1) กจิกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
(2) กจิกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผ้าและเครื่องแต่งกาย 

                          5) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง 
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   6) โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสำนักงาน ระดับช้ัน ปวส.2 
   7) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข 
    (1) กจิกรรมปลุกพลังสร้างสรรค์ กระตุ้นคลังความคิด 

8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี            
   9) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสาขาโลจิสติกส ์

10) โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 (1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้ประกอบการสู่ตลาดดิจิทัล” 
11) โครงการมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก 

   12) โครงการครูผู้ทรงคุณค่า 
13) โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 (1) โครงหารายได้ระหว่างเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
 (2) โครงหารายได้ระหว่างเรียนแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  

    2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ส่งคุณครูเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 5  คน ได้แก่ ครูแผนกวิชาการบัญชี  จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวนารนี  ดอเล๊าะ ครูแผนก
วิชาการตลาด จำนวน 4 คน ได้แก่ นางณัฐฐาพร สำนักเหยา นางสาวสุมาลี บุญรังษี นายชาคริต สะแม และ
นางสาวลาวัลย์  แสงเขียว 
     3. มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แกผู่้เรียน ร่วมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 9 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชา
ทั้งหมด 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 80  
     4. มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ) ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานองค์กรภายนอก รวมทั้งสิ้น
จำนวน 23 ทุน จำแนกทุน ดังนี้  

1) ทุนมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   จำนวน 20 คน  
2) ทุนสมาคมผู้ปกครอง      จำนวน 29 คน  
3) ทุนผู้อำนวยการสาธิตา ทันตเวช   จำนวน   2 คน  
4) ทุนคุณรสรินทร์ ไทยประดิษฐ์    จำนวน   3 คน  
5) ทุนคุณเจริญ จันทอิสสระ    จำนวน   2 คน  
6) ทุนคุณเบญจพร คำชำนาญ    จำนวน   2 คน  
7) ทุนรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร  จำนวน   6 คน  
8) ทุนร้านแสงชัยภูษาภัณฑ์    จำนวน   5 คน  
9) ทุนนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๒    จำนวน 10 คน  
10) ทุนมูลนิธินายห้างโรงปนูผู้หน่ึง   จำนวน   8 คน  
11) ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก    จำนวน   7 คน  
12) ทุนเรียนดี มีความสามารถ ใน จชต.   จำนวน   5 คน  
13) ทุนเรียนดี มีความสามารถ (ไม่ต่อเน่ือง)    จำนวน  10 คน  
14) ทุนมูลนิธิชูเกียรติปีติเจริญกิจ        จำนวน   6  คน  
15) ทุนนักเรยีนในพระบรมราชานุเคราะห์      จำนวน   1  คน   
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16) ทุนเฉลมิราชกุมารี ระยะที่ ๒        จำนวน   3  คน  
17) ทุนมูลนิธริ่วมจิตน้อมเกล้าฯ        จำนวน   ๑  คน  

 18) ทุนยุวพัฒน์          จำนวน   2  คน  
19) ทุนแผนกวิชาการบัญชี    จำนวน   2 คน  
20) ทุนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์        จำนวน   ๑  คน  
21) ทุนแผนกวิชาคหกรรม        จำนวน   ๑  คน  

 22) ทุนมูลนิธอิายิโนะโมะโต๊ะ        จำนวน   1  คน  
23) ทุนสานฝนัการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวดัชายแดนใต้ จำนวน   6  คน    

5. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ   
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร  จำนวน 27  โครงการ 
  2) มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ ส่งคุณครูเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 คน  
     3) มีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวฒุิในสถานประกอบการ 
โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ร่วมพัฒนาผู้เรียน ในระดับปวช. จำนวน 9 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชา
ทั้งหมด 9 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับปวส. จำนวน 11 สาขาวิชา จากจำนวนสาขาวิชาทั้งหมด 
11 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
     4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ) ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานองค์กรภายนอก รวมทั้งสิ้น
จำนวน  23  ทุน 
  5) มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   มีผลการประเมินตามการประเมิน ข้อ 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ๒) สถานศึกษามี
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ  3) สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขา
งานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมนิมีค่าคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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  1.2.3) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจากแหล่งเรียนรู้ ครู ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ทันสมัย ทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใน
อนาคต สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 การดำเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  มีการบริหารจัดการ  การบริการชุมชน  การบริการวิชาการ  
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  ให้ความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา โดยให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านบัญชี ด้าน
การตลาด การสอนอาชีพระยะสั้น การสอนจัดทำบัญชีครัวเรือน ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เทคโนโลยีสู่ชุมชน  
  ๒) การให้บริการชุมชนทุกครั้งจะมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา
และผู้เรียน ในการออกให้บริการชุมชนทางด้านวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตามกิจกรรมโครงการ ดังนี้       
   (1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  
   (2) กจิกรรมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันฝุ่น PM.2.5 และลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
(4) โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุข กลุ่มสตรี

หม้าย ผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ) 
(5) โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
(6) โครงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้สถาบันศึกษาปอเนาะ 
(7) โครงการฝึกอาชีพ/จัดต้ังอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
(8) โครงการวิจัย (เบ้ืองต้น) ในสาขาวิชา 
(9) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 
(10) กิจกรรม “Big cleaning day” 
(11) กิจกรรม ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ณ ริมหาดรูสะมิแล 
(12) โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
(13) กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดสันติการาม อ.เมือง จ.ปัตตานี 
(14) โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 28 กรกฎาคม 2563 
(15) กิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรกัลูก”  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง 12 สงิหาคม 2563  
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(16) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล” 

(17) กิจกรรมโรงครัวพระราชทาน บริการอาหารและเครื่องด่ืมแก่ประชาชนท่ี 
มาเฝ้ารับสเด็จฯ 12 ธันวาคม 2563 

(18) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ธันวาคม 
(19) กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี 

สิ่งประดิษฐ์ สูชุ่มชน (โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิต ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
 ผลสัมฤทธิ ์
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ
จิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิต
อาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 
   1) มีจำนวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา 
ท้ังหมด  19 โครงการ 
   ๒) มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา จำนวน 5 คน จากจำนวน 5 คน  
   3) มีครูเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 57 คน กิจกรรมบริการวิชาการ 
จำนวน 62 คน กิจกรรมบริการวิชาชีพ จำนวน 55 คน และกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 62 คน 
   4) มีบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 27 คน  
กิจกรรมบริการวิชาชีพ จำนวน 12 คน กิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 39 คน และจิตอาสา จำนวน 39 คน  
   5) ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จำนวน 656 คน จากจำนวนผู้เรียน  
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จำนวน 579 คน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จำนวน 461 คน และเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 998 คน ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 1,063 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้จัดโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถในการทำงาน ซึ่งเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีมและกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มที่ให้บริการ
วิชาการวิชาชีพ รวมทั้งทำประโยชน์ให้กับชุมชนส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเป็นผู้ให้และบริการ
ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
  1) ฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพสู่ชุมชน 
  2) นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการให้บริการวิชาชีพกับชุมชนในพ้ืนที่ 
  3) นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ์ 
มีสมรรถนะและสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพพร้อมแหล่งปฏิบัติงานจริง 
  5) ประชาชน และชุมชนได้รับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพในท้องถิ่น 
  6) เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
  7) ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนทักษะและถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพ  
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  มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ๕ ข้อ 1) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน 2) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ 3) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 4) ภาควิชาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5) ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชา  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเย่ียม      
  1.3.2) ผลสะท้อน 
   สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีจิตอาสา 
และสนับสนุนกิจกรรมบริการชุมชนและบริการวิชาชีพ ส่งผลให้ชุมชน สังคม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ให้การ
ยอมรับและยกย่องในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และการมีจิตอาสาของผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และผู้เรียน และให้ความไว้วางใจในการบริการในงานสำคัญและพิธีการที่สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

      4.2.4) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 การดำเนินงาน 
  1) มีการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดทำ
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
   (1) กจิกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครูทั้งในและนอก 
สถานศึกษา 
   (2) รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 5 บท ของครูผู้สอน 
  2) มีการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
    (1) กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชาโครงการ  
    (2) ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
    (3) เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์
เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม 
    (4) ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award 2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ   

 1) โครงการ : เสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
   (1) กิจกรรมประเมินผลรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563  

จำนวน 210 ผลงาน จำแนกเป็น 
- ระดับ ปวช. จำนวน   52 ผลงาน 

   - ระดับ ปวส. จำนวน 158 ผลงาน 
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  (2) กจิกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชาโครงการ ได้คัดเลือก The Best project 
รายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 ผลงาน จำแนกเป็น 

   - ระดับ ปวช. จำนวน   9 ผลงาน 
   - ระดับ ปวส. จำนวน 10 ผลงาน 

    (3)  ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ส่งเข้าร่วมประกวด 
ในระดับจังหวัด จำนวน 13 ช้ินงาน จำแนกเป็น 
    - ระดับ ปวช. จำนวน  3  ผลงาน 
    - ระดับ ปวส. จำนวน 10 ผลงาน 

   จำแนกเป็นประเภทการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 2 ผลงาน 
- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ จำนวน 7 ผลงาน 
- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) จำนวน 1 ผลงาน 
- สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 3 ผลงาน  

   (4) เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เพื ่อเข้าสู ่ระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม เพื ่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอด  
เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม  
กลุ่มอาชีพ ชุมชน หรือนำไปจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง
ภายในประเทศ จำนวน 16 ช้ินงาน (ระดับ ปวส. จำนวน 16 ผลงาน) 
     (5) ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ส่งเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award 2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564   
จำนวน 2 ช้ินงาน จำแนกเป็น 
    - ระดับ ปวช. จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน บุหงา – บุหลัน 
    - ระดับ ปวส. จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน ถุงเพาะชำย่อยสลายได้จาก
เซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ำยางพารา 
   2) โครงการ : วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดทำผลงานวิจัย  
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
    (1) การจัดทำรายงานวิจัย 5 บท ของครูผูส้อน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563  
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทั้งหมด 61 คน จัดทำรายงานวิจัย 5 บท จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
     (2) การจดัทำรายงานวิจัย 5 บท ของครูผูส้อน ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563  
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทั้งหมด 62 คน จัดทำรายงานวิจัย 5 บท และจัดส่งในเวลาที่กำหนด จำนวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  
     1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับรางวัลจากกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
รายวิชาโครงการ คัดเลือก The Best project รายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 ปรากฏผลดังน้ี
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 - ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ  ระดับชั้น ปวช.  จำนวน 9  ผลงาน  
            ตารางที่ 4.11 ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ ระดับช้ัน ปวช.  

 - ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวส.  จำนวน  10 ผลงาน 
  ตารางที่ 4.12 ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ ระดับช้ัน ปวส.  

   
 

ลำดับ ผลงาน 

1 
ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 1  
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

2 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาทีม่ีต่อการใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนของภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3 ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

4 
ผลการสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

5 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการมาเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

6 การพัฒนารูปแบบเสื้อแจ๊กเก็ตโดยใช้เทคนิคการสาน 
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเบ้ืองจากแป้งถั่วลิสง 
8 การพัฒนาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดควนใน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี  ด้วยเทคนิคลายคำล้านนา 
9 การสร้างเว็บไซต์สะสมผลงานบริษัท Funny Studio ด้วย Google sites 

ลำดับ ผลงาน 
1 ศึกษาผลการบริการรับจัดทำบัญชีของธุรกิจร้านนาเดีย ค้าไข่ กรณีศึกษา นายสะรีย์  สะแม 

2 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ซื้อผลิตภณัฑ์ตราครัวอาชีวะ ร้านโรตีกรอบ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

3 
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ที่มีต่อหนังสือ
เล่มเล็ก เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ โดยใช้โปรแกรมกราฟิก 

4 ศึกษาผลการออกแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ จำหน่ายรองเท้าแฟช่ัน ร้านแสงตะวัน 
5 ลิปบาร์มอโรม่าเสริมสารสกัดแทนนินจากเปลือกทับทิม 
6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านบางปู 

7 
ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ที่มีต่อชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
จากกาบกล้วย 

8 การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยวิธีการสานจากกระจูด 
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาลี่จากเเป้งสาคูเสริมเปลือกแก้วมังกรผง 

10 การออกแบบลวดลายผ้าบาติกจากลายผ้าลีมา เพ่ือผลิตภัณฑ์หมอนรองคอ 



 

108 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563  

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จำนวน 13  ช้ินงาน  

 ตารางที่ 4.13 ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
 

ลำดับ รางวัล ผลงาน 

1 
ชนะเลิศ  

ระดับเหรียญทอง 
KI-MIN BALLน้ำขม้ินชันเคี้ยวได้ 

2 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
โครงหน้ากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียวพอลิแลกติกเอซิดพลัส 

3 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อศอกจากสารสกัดธรรมชาติ 

4 
รองชนะเลิศอันดับ 1  
ระดับเหรียญทอง 

ไก่กอและไร้เน้ือสัตว์จากเทมเป้ถั่วหรั่ง 

5 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญเงิน 
ชุดเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารจากกาบกล้วย 

6 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญทอง 

แผ่นมาส์กใต้ตาHydro Gel เสริมสารสกัดอโลเวร่าและไลโคปีน 

7 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลายพรรณพฤกษาวังยะหร่ิง 

8 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่าเสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและ 
ไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา 

9 
รองชนะเลิศอันดับ 3 
ระดับเหรียญทองแดง 

เครื่องประดับจากกระจูด 

10 
รองชนะเลิศอันดับ 4 
ระดับเหรียญทองแดง 

หมอนรองคอมีหมวก 

11 รางวัลชมเชย กระเป๋าเป้มีหมวกคลุมศีรษะ 
12 รางวัลชมเชย กล่องมินิมอลอเนกประสงค์ 
13 รางวัลชมเชย กระเป๋าเอนกประสงค์จากผ้าบาติก 

  3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์และพัฒนา 
ต่อยอด เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม 
กลุ่มอาชีพ ชุมชน หรือนำไปจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ลดการนำเข้าและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง
ภายในประเทศ  จำนวน 16 ช้ินงาน  ดังน้ี 
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 ตารางที่ 4.14 ผลงานที่เข้ารว่มโครงการการเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรมฯ  

 

ลำดับ ผลงาน 
1 ชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากกาบกล้วย 
2 ตูป๊ะ ของที่ระลึกจากผ้าบาติก 
3 ช็อคบอลผงโรตีกรอบ 
4 ซอสลูกหยีสำเร็จรูป 
5 ข้าวยำใบยอก่ึงสำเร็จรูป 
6 น้ำพริกลูกหยีแห้งปรุงสำเร็จรูป 
7 ถ้วยทาร์ตปราศจากกลูเตนจากแป้งมันเทศสีส้ม 
8 สบู่สครับชาโคลไม้โกงกางจากน้ำมันใช้แล้ว 
9 โครงหน้ากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียลพอลิแลกติกเอซิดพลัส 

10 สครับผิวเสริมสารสกัด AHA จากธรรมชาติ 
11 เจลล้างมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด์ 
12 ครีมขัดรองเท้าและเบาะหนังเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ 
13 เจลดับกลิ่นสกัดจากเปลือกส้มโชกุนเสริมอัลฟ่า-แมงโกสติน 
14 แผ่นมารส์กใต้ตา Hydro Gel เสริมสารสกัดโลเวร่าและไลโคปีน 
15 ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่าเสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา 
16 ลิปบาล์มสกัดจากน้ำมันสารพัดประโยชน์เสริมด้วยสารแพนทินจากเปลือกแก้วมังกร 

  4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors 
Award 2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 จำนวน 2 ช้ินงาน  
 ตารางที่ 4.15 ผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021  

ลำดับ ผลงาน 
1 บุหงา – บุหลัน 
2 ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ จากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ำยางพารา 

 

  เทียบได้กับเกณฑ์การประเมินมีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  1.1.3) ผลสะท้อน  
  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยได้ถูกนำไปต่อยอดสู่
การประกอบอาชีพ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการเผยแพร่โดยการนำเสนอผลงานดังกล่าวเพื่อสร้าง
องค์ความรู้แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
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 2) จุดเด่น 
     ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มุ่งพัฒนาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา การสร้างเครือข่ายภายนอก เช่น สถานประอบการ ชุมชน สมาคมครู ผู้ปกครอง เพ่ือ
ระดมทรัพยากรมาช่วยในการจัดการศึกษา มีการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยรูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ 
(POSSCORB) และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงผู้เรียนมีจิตอาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับและสะท้อน
ออกมาเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของวิทยาลยัฯ 

      ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือมีการนำมาใช้ประโยชน์ได้
จริง และมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด 13 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับ
ต่างๆ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 5 บท ของ
ครูผู้สอนทุกปีการศึกษา 

 3) จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกแผนกวิชา สร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ เพื่อเข้า
ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ 

 4) ข้อเสนอแนะ 
  1) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนทุกคนจัดทำโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพให้สอดคล้องกับสาขางาน  
  2) สถานศึกษาควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง         
ด้านความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกเพ่ิมขึ้น 
 



 

111 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563

ส่วนท่ี 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังน้ี 
 

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
       ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

                                       ประเดน็การประเมินท่ี 1  ด้านความรู้ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      20 5 100 

 ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

 ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)  / 100 100.00 
   ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79.99)   
 ดี (ร้อยละ 60.00 - 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00-59.99)   
 กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ50.00) 

 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 

                        ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

   2.1 ผเู้ รียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ 

    3 3 9 

   2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ     2    3 6 

 ผลรวมคะแนนท่ีได้ 15 

 ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)  / 25 60.00 

 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 



 

112 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ปีการศึกษา 2563

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

  3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน     2 4 8 

  3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์     2 5 10 

  3.3 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา    15 5 75 

  ผลรวมคะแนนท่ีได้ 93 

  ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100)  / 95 97.89 

  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   
         ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)      
   กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.2  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
         ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 

  (ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ      2 5 10 

 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
 รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา 
 เพ่ิมเติม 

    3 5 15 

 ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

 ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)  / 25 100.00 

 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  

     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
    กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
         คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

  2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ       2 5 10 

  2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการ เรียน
การสอน 

     3 5 15 

  2.3  การจัดการเรียนการสอน      5 5 25 
  2.4  การบริหารจัดการชั้นเรียน     3 5 15 
  2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ     2 5 10 
  2.6  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    2 5 10 

 ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 

 ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100) / 85 100.00 

 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
 กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

  ๓.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศกึษา 

     5 5 25 

  3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

    2 5 10 

  3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน     2 5 10 
  3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ     2 5 10 
  3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน 
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

    2 5 10 

 ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
  ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100)  / 65 100.00 
 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)   ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

                                                   ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    6  5 30 
  ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
  ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)  / 30 100.00 

  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 
    ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)     ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 

    กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                                                   ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

  1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม       5 5 25 
  1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน      2 5 10 
  1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา      2 5 10 
  ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
  ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ x 100)  / 45 100.00 
  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี (ร้อยละ 60.00 –  69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   

 กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 

                       ข้อการประเมิน 
 

ค่าน้ำหนัก 
 

ค่าคะแนน 
       คะแนนท่ีได้ 
(ค่าน้ำหนัก x ค่าคะแนน) 

  2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

     3 4 12 

  ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
  ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ x 100)  / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สงิ่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)    ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)    กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม       
       ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

         ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
         ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
     ร้อยละ 

 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์     94.54 

 ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
 ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทกัษะและการประยกุต์ใช้ 60.00 
 ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 97.89 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา       100 
 ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
 ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 
 ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
 ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้     95.00 
 ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
 ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80.00 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.91 
 ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม    (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 
 ดีเลิศ          (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  
 ดี               (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง    (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
 กําลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนท่ี 6  
แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 

 
 ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

           1) ผูเ้รียนมสีมรรถนะในการเปน็ผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  
          การประเมิน ร้อยละของผู้เรียนท่ีประสบความสำเร็จสู่
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ
จำนวน ผู้ เรียนก ลุ่ม เป้ าหมาย ท่ีผ่ านการพัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมีผลการ
ประเมินผลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์
การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  

    สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผู้เรียน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
อิสสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  
    1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้
ความรู้เบ้ืองต้นในการประกอบธุรกิจและการ
เขียนแผนธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะในการวางแผนเป็นผู้ประกอบการ
ต่อไป  
    2) กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาดูงานเพื่อให้
เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนำมาปรับใช้ใน
การประกอบธุรกิจ  
    3) กิจกรรมส่งเสริมการทำธุรกิจใน
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ
ให้กับผู้เรียนท่ีผ่านการคัดเลือกในการทำธุรกิจ 
ในสถานศึกษา ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได้ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
          1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
 

การประเมิน 
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานศึกษา 
       1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำแผนการเรียนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 
องค์การ  
       2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน  
ขั้นท่ี 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การ

ประชุมผู้ปกครอง  
3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นท่ี 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ  
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

       5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

       สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด  
โดยจัดทำแผนงาน กิจกรรมโครงการ ดังนี้  
  1) โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    - กิจกรรมแนะแนวสร้างความรู้ความเข้าใน 
การจัดเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้กับนักเรียน
ระดับช้ัน ปวช.3 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) (โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) 
   - กิจกรรมสง่เสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน  
   - กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
   - กิจกรรมการนิเทศติดตาม 
   - กิจกรรมการประมวลผลความรู้หลังการฝึก
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีต้องการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
      1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

การประเมิน 
   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
   2. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับสถานศึกษา
หรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

   3. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ระดับภาค 

   4. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

   5. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับประเทศหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
 

 
 
 

     สถานศึกษามีการวางแผนส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตาม
แผนงาน กิจกรรมโครงการ ดังน้ี 
    1) โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้กระบวนการจัดทำผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   
      - กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
      - กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผูส้อน
จัดทำรายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 5 บท ในแต่ละ
ภาคเรียน 
 

    2) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
     - กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชา
โครงการ 
     - กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจาก
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย หรือมีการนำมาใช้
ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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