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คํานํา 

  การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําข้ึนตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

และเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงกําหนดใหสถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงใน

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณลักษณะของผูเรียนอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  มาตรฐานท่ี 2 ดานการจัดการอาชีวศึกษา

และมาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในเชิงประจักษท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียนและ

ผูสําเร็จการศึกษา 2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา  

4) ดานการมีสวนรวม และ 5) ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ไดดําเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563  ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทําแผนพัฒนา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ

วิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ขอขอบคุณผูบริหาร คณะคุณครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทํา

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มา ณ โอกาสนี้ 
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คําช้ีแจง 

           รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  

ปการศึกษา ๒๕๖3  ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  สถานศึกษามีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดนํา

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญ

ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปา 

ประสงคของหนวยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกท้ังการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยาง 

ตอเนื่องและสรางความเชื่อม่ันใหแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  

  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
                                                                                                  พฤษภาคม ๒๕๖4 
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สารบัญ 

                   หนา  

คํานํา                           ก  

คําช้ีแจง                           ข  

สารบัญ                           ค  

สารบัญ (ตาราง)                         จ  

สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)                      ฉ 

สวนท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบรหิาร                    

1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        1  

1.2 การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ        5 

1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด    8 

1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice)    5 

สวนท่ี ๒ ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา               

 2.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา        16 

 2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา       23 

 2.3 ขอมูลของสถานศึกษา1        24 

 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา      26 

 2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร  กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 27 

 2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา        29 

สวนท่ี ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               55  

สวนท่ี ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         

 4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   57 

          1) ดานความรู          

     - ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ      57 
          2) ดานทักษะการประยุกตใช 
               - ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  59 
      - ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ       61 
          3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
     - การดูแลและแนะแนวผูเรียน        69 

     - ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค      71 

     - การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา     73 

 4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา       66 

          1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ    77 
    - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  
หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม         78 
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                                    สารบัญ (ตอ) 

    2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา      
  - คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ     78 
  - การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ 
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน        80 
  - การจัดการเรียนการสอน       81 

  - การบริหารจัดการชั้นเรียน       83 

  - การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ      85 

  - การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 86 
     

  3) ดานการบริหารจัดการ 

  - การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 86 

  - อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม   88 

  - ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน       90  

1  - แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ       921 

  - ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศในสถานศึกษา  93 

  4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  - การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี      94 
 4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู               88 
  1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  - การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม      98 

  - การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน     100 

  - การบริการชุมชนและจิตอาสา       103 

  2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย     

  - ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  105 
สวนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1         
 5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค           111 
 5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา               112 
 5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู              114 
 5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม           115 
สวนท่ี ๖ แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                   116
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก (ก) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
          ดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
 ภาคผนวก (ข) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 
 ภาคผนวก (ค) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 เรื่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีจัด 
          การเรียนการสอนไดมาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 

ภาคผนวก (ง) ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  
        (V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา)  
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สารบัญ (ตาราง) 

ตารางท่ี                             หนา  

๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            ๑  

๒.๑ ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2563        22  

๒.๒ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562       23  

๒.๓ ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563       23  

๒.๔ ขอมูลบุคลากร          23  

๒.๕ ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน        24  

๒.๖ ขอมูลอาคารสถานท่ี          24  

๒.๗ ขอมูลงบประมาณ          24 

2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563      27 

2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563    28 

2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563      42 

4.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2563     57 
4.2 ผลการดําเนินงานผูเรียนมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   60 
4.3 ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี     62 
4.4 ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี     64 
4.5 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563     70 
4.6 ผลการดําเนินงานผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปการศึกษา 2563     72 
4.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ    74 
4.8 ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน 
      การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563       80 
4.9 ผลการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563   82 
4.10 ผลการบริหารจัดการชัน้เรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563   84 
4.11 ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.     107 
4.12 ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวส.    107 
4.13 ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม      108 
4.14 ผลงานท่ีเขารวมโครงการการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
       เพ่ือเขาสูระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรมฯ       109 
4.15 ผลงานเขารวมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021   109 

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



 
ฉ รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ) 

แผนภูมิ/แผนภาพท่ี                   หนา  

รูปท่ี 2.1 1แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา1       23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 

สวนที่ 1  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาท่ีจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน 
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น 
และตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
        ตารางท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 

ประเด็นการประเมิน 
รอยละ 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 ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานท่ี 1 2คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   
2 1) 1ดานความรู   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ  1100 
1 2) ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี รอยละ 160.00   
1 3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
รอยละ  197.89   
1  ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานท่ี 1  อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ  194.54 
มาตรฐานท่ี 2  2การจัดการอาชีวศึกษา 
1 1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  รอยละ 1100.00   
1 2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 1100.00   
1 3) ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 1100.00 
1 4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 1100.00 
1  ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานท่ี 2  อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ  1100.00 
2มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู2 
1 1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
รอยละ 1100.00 
1 2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
รอยละ 180.00 
1 ผลการประเมินภาพรวม มาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม รอยละ  195.00 
         สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  
        ภาพรวมของสถานศึกษา  มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม รอยละ 96.91 
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         1.2 จุดเดน 
      สถานศึกษามีผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษา ในปการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 2คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  
         1.1) ดานความรู 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ไดดําเนินการใหผูเรียนชั้นปสุดทายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยมี
คุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 100  
 

          1.2) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ใหความสําคัญในการดูแลและแนวแนวอาชีพใหกับผูเรียน  
มีการติดตามดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ เชน โครงการเยี่ยมบาน โครงการลดปญหาการออกกลางคัน  
จัดชั่วโมงโฮมรูม เพ่ือใหผูเรียนพบกับครูท่ีปรึกษา โดยทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาถึงรอยละ 95.16 เม่ือเทียบ
กับผูเรียนแรกเขา สงผลใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนไดมาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยผูเรียนมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 
96.90 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด มีผลการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ระดับภาค 
ภาคใตสถานศึกษาขนาดกลาง และองคการมาตรฐานดีเดน ระดับกลุมจังหวัด (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) 
การมีงานทําและการศึกษาตอผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ีสามารถเขาทํางานและ
ศึกษาตอท้ังจากภาครัฐและเอกชนมีถึงรอยละ 95.50 ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด กอใหเกิดความพึง
พอใจและเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 
 

          1.3) ดานทักษะการประยุกตใช 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีกระบวนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู เรียนใหมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ มีแผนธุรกิจ จํานวน 6 ธุรกิจ และมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานทุกสาขาวิชา สงผลใหผูเรียน
ไดรับรางวัลในแตประเภทการแขงขันอยางตอเนื่อง 

  

 

 มาตรฐานท่ี 2  2การจัดการอาชีวศึกษา 
          2.1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
         ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบรวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 สาขาวิชา  
จากจํานวนท้ังหมด 9 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 88.89 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 10  
สาขาวิชา จากจํานวนท้ังหมด 11 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 90.91 มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับ
การพัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มีการติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง 
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2        2.22) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี กําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแกปญหาผูเรียน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนตามเกณฑกําหนด เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและเขา
รวมกิจกรรมกลุม PLC คิดเปนรอยละ 100  มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงบริการผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใชงานภายในวิทยาลัยฯ  
 

         2.3) ดานการบริหารจัดการ  
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู 
โรงฝกงาน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการแกผูเรียนอยางเพียงพอและสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
        2.4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มุงเนนในการนํานโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ไดแก การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จํานวน 5 สาขาวิชา โดยแตละสาขาวิชามีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด การเพ่ิม
ปริมาณผูเรียนสายอาชีพ โดยทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา 
และสํานักงานการศึกษาเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมและออก 
แนะแนวเพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการเรียนสายอาชีพใหกับนักเรียน และครูแนะแนวในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
        3.1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มุงพัฒนาในการสรางสังคมแหงการเรียนรูผานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา การสรางเครือขายภายนอก เชน สถานประอบการ ชุมชน สมาคมครู ผูปกครอง เพ่ือ
ระดมทรัพยากรมาชวยในการจัดการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยรูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ 
(POSSCORB) และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงผูเรียนมีจิตอาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง จนเปนท่ียอมรับและสะทอน
ออกมาเปนเอกลักษณ อัตลักษณของวิทยาลัยฯ 

        3.2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ของ
ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริง 
และมีการเผยแพรผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ท้ังหมด 13 ชิ้นงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับตางๆ  
เปนท่ียอมรับจากหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อยางตอเนื่อง มีการเผยแพรผลงานวิจัย 5 บท ของ
ครูผูสอนทุกปการศึกษา 
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         1.3 จุดควรพัฒนา 
       1) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาสงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินงานในระยะยาว 
       2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผูเรียนผานครูท่ีปรึกษา รวมถึงการแนะแนว
ศึกษาตอ และลงรายละเอียดของแตละสาขาวิชาเพ่ือใหผูเรียนท่ีจะเขามาศึกษาตอในสถานศึกษามีความรู
เก่ียวกับสาขาวิชาชีพในแตละสาขาวิชา โดยใชเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 
       3) สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนใหทุกสาขาวิชา ตองมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
       4) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาควิชา สรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ เพ่ือ
เขารวมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร ในระดับตาง ๆ 

 1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

       1) สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จัดระบบการดําเนินงานของแตละธุรกิจอยางเปนระบบ จนทําใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
       2) สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลผูเรียนและติดตามผูสําเร็จการศึกษา ทําให
สะดวกในการเขาถึงขอมูลแกทุกฝายท่ีเก่ียวของผานระบบครูท่ีปรึกษา  มีการสะทอนขอมูลไปยังผูเก่ียวของ
ไดอยางรวดเร็ว 
       3) สถานศึกษาควรมีการจัดทําแผนพัฒนาเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน โดยเนนใหทุกสาขาวิชาตองมีการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
       4) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพให
สอดคลองกับสาขางาน  
       5) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง         
ดานความรูความสามารถจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2563 จนไดรับความเชื่อม่ันแกผูมีสวนเก่ียวของ ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค  
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดการศึกษาเพ่ือใหผู เรียนสําเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค ท่ีมีคุณภาพดวยการบริหารจัดการดูแลชวยเหลือผูเรียนตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร สงผลใหผูปกครองมีความพึงพอใจ สงบุตรหลานเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีผูเรียนสนใจ โดยสนับสนุน
สงเสริม พัฒนาผูเรียน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

       1.1) ดานความรู 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดใหมีแผนงาน โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน ผูเรียนมีความรูและ
ความสามารถตามหลักการทฤษฎี และแนวปฎิบัติอยางมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามสมรรถนะของแตละ
สาขาวิชามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ข้ึนไป และไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียน 
ทุกสาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา มีการจัดกิจกรรมการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยางเปนระบบ สงเสริมสนับสนุน ดานวัสดุฝก เครื่องมือ อุปกรณ ครุภัณฑ และจัด
ใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปวช.3 และปวส.2 หลังจบการศึกษาทุกปการศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับตองการของตลาดแรงงาน  
 

       1.2) ดานทักษะการประยุกตใช 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนงานโครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะ
ของหลักสูตรและมาตรฐานอาชีวศึกษา จัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
ท่ี 21 ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  Active Learning การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ 
การสรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม การประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดระหวางเรียน การฝกงานในสถาน
ประกอบการ มีทักษะทางดานวิชาชีพเปนท่ีประจักษ ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะและการประยุกตใชความรู 
ความสามารถ ของผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา ในระดับปวช.และปวส. สามารถปฏิบัติงาน สามารถเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระท่ีม่ันคงและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได และดํารงชีวิตรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยมีขอมูลจากหนวยงานท่ีรับผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน  
 

 

       1.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีกิจกรรมกํากับ ติดตาม ดูแล สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีแผนงานการดําเนินกิจกรรม โครงการท่ีบูรณาการใหผูเรียนเขารวม 
เพ่ือสรางความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสา เปนผูมีความภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย รูบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีระบบการจัดทําขอมูล และระบบดูแลผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียน
สําเร็จการศึกษา ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ มีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแตละ
ระดับสาขางาน เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน สงผลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความเชื่อม่ันในผูสําเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จนไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก  
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       ในปการศึกษา 2563 มีรูปแบบการดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ สงผลใหวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปตตานี ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต 3 พ.ศ.2564 บริหารจัดการและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2563 ตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนด รอยละ 95.16 
 

 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดการศึกษา ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 4 ประเด็น ดังนี้ 
                             2.1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ มีการปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยมีระบบ
การตรวจสอบ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3  มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง แผนการ
จัดการเรียน โดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการท่ีทุกสาขาวิชาท่ีสงนักเรียน นักศึกษาเขารับการ
ฝกงาน สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 

                                                                                               2.2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอน สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐาน
ตําแหนงสายงานครูผูสอน การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ มีการกําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและประเมินตาม
เกณฑคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู  โดยคณะกรรมการและขออนุมัติใชแผนการ
จัดการเรียนรูกอนนําไปจัดการเรียนรูตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา  มีการกําหนดใหครูจัดทําผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนอยางนอย ๑ รายวิชาตอภาคเรียน เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ดวยวิธีการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย และพัฒนาทักษะผูเรียนใหมีคุณลักษณะทักษะท่ีจําเปนในแตละสาขาวิชาชีพท่ีเหมาะสม 
   

                                 2.3) ดานการบริหารจัดการ 
       ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ตําแหนง มีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะท่ีทําใหการจัดการสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนด มีวิสัยทัศน สามารถแกปญหาตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยใชรูปแบบการบริหารจัดการ ๗ ประการ (POSDCORB) คือ การวางแผน 

การจัดองคการ   การจัดกําลังคน   การอํานวยการ  การประสานงาน   การรายงาน  และการใชงบประมาณ  
มาใชในการบริหารสถานศึกษา ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในกิจกรรมโครงการของ
สถานศึกษา ท่ีมุงเนนใหครูและบุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน โครงการตางๆ ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  
โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการดําเนินโครงการพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  โครงการจางปรับปรุงสถานีโทรทัศน 
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพพรอมระบบหองเรียนอัจฉริยะ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเชื่อมโยงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย  
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       2.4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย โดยไดรับความ
รวมมือจากผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมท้ัง
ไดรับความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานตางๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการในทุกสาขาวิชา เปนท่ียอมรับของผูเรียนและสถานประกอบการ โดยการบริหารจัดการ 
ยึดหลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สงผลใหไดรับความเชื่อม่ันในการมอบหมายหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของหนวยงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง  
 

 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี รวมมือกับบุคคลชุมชน องคกรตางๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

                3.1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี บริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชรูปแบบทางการบริหารจัดการ  
๗ ประการ (POSDCORB) มาใชในการบริหารสถานศึกษา ทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เขามามีสวน
รวมในกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา เปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา เปนท่ียอมรับดาน
คุณภาพผูเรียนวิชาชีพและการใหบริการวิชาชีพแกชุมชน  มีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกร
ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยกําหนดใหมีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการ
จัดการศึกษาท่ีเปนระบบ เชน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน 
(Fix it center) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมีสมรรถนะและความพรอมเขา 
สูตลาดแรงงาน มีการบริหารจัดการใหการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและกิจกรรม
จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเปน 
ผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม   
 

                 3.2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สงเสริมสนับสนุนใหมีแผนงานโครงการ จัดทํานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เชน  โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการ
จัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ  โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
และโครงงานวิทยาศาสตรและบูรณาการการเรียนการสอนดานพัฒนาทักษะการคิดและผลิตผลิตภัณฑ ชิ้นงาน 
มีผลงานท่ีไดเผยแพรและไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติตอเนื่องทุกปการศึกษา มีการเขา
รวมโครงการการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ เพ่ือเขาสูระบบอุตสหกรรมและ
พาณิชยกรรม เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคและพัฒนาตอยอด เขาสูระบบอุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม โดยมุงเนนผลงานท่ีสามารถนําไปใชจริงในภาคอุตสาหกรรม กลุมอาชีพ ชุมชน หรือนําไป
จําหนายไดในเชิงพาณิชย ลดการนําเขาและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองภายในประเทศ 
 

       ท้ังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดดําเนินการประชุมสรางความตระหนัก สรางความเขาใจกับ
นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง สถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพท่ีม่ันคง ผลสะทอนไดจากการท่ีผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ศึกษาตอ



 
8 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 

หรือประกอบอาชีพอิสระสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จํานวนผูเรียนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากสถานศึกษาขนาดเล็กเปน
สถานศึกษาขนาดกลาง มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ไดรับ
รางวัลระดับภาค ระดับชาติอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา การไดรับความรวมมือกับหนวยงาน สถาน
ประกอบการท้ังในภาครัฐและเอกชนในการรับผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง การรวมลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ
ในทุกสาขาวิชา การไดรับการยอมรับและมอบหมายใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมท่ีสําคัญๆ ของจังหวัด 
หนวยงานอ่ืนๆ อีกมากมาย จนเปนท่ียกยองและกลาวขานในคุณภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารและ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ ของครู บุคลากร และผูเรียน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการ 
จัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ “เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดาน
วิชาชีพ สูความม่ันคง ม่ังคั่งและย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพันธกิจของวิทยาลัยฯ  
ท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ ไมวาจะเปน ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
ในสถานศึกษา ชุมชน สังคม ไดรับการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ในการประกอบอาชีพ และ 
สรางอาชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตรวมท้ังการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูประกอบการท่ีมีคุณภาพ  มีความรู
ความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตรตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับบริบทของสถานศึกษา และดําเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 
 3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  
 3.2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 3.3 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน 
 3.4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
 3.5 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.6 โครงการเสริมสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
 3.7 โครงการกิจกรรมองคการวิชาชีพความคิดสรางสรรคอํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
 3.8 โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
 3.9 โครงการสรางจิตสํานึกความรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 
 3.10 โครงการเสริมสรางคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
4.1 ช่ือผลงาน/โครงการ :  สงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุข 
      ผูรับผิดชอบโครงการ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

  ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลก
และการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนการจัดการอาชีวศึกษานับเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการ
พัฒนาคนในดานวิชาชีพเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีมีเจตนารมณ
มุงเนนใหผูเรียนเปนคนดีคนเกงสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยสถานศึกษาในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
พาณิชยการ คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรม การทองเท่ียว และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ (ไมรวมประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง) ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ในการท่ีจะพัฒนาใหนักเรียนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีประสบการณท้ังในดานสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะความรูในดานการเปนผูนําและมีความเปนประชาธิปไตย จึงมีนโยบายใหสถานศึกษาจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับระบบการเรียนมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาไดทํา
กิจกรรมควบคูไปกับการเรียน โดยใหดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบขององคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย คณะกรรมการบริหารองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติได 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
 2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพ ในสาขาวิชาตาง ๆ ใหไดผลดียิ่งข้ึน 
 2.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีความเปนผูนํา และผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

2.3 เพ่ือกระตุนใหนักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคมโดยใชความสามารถ
ของตนเองใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

2.4 เพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางสถานศึกษากับองคการ และสมาคมวิชาชีพตางๆ ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพนั้นๆ ในสถานศึกษา 

2.5 เพ่ือกระตุนใหนักเรียน นักศึกษามีความสนใจ และกระตือรือรนในการเรียนและตองการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองใหมีความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพท่ีตนเรียนอยางสมํ่าเสมอ จนสามารถเปน
ผูนําในวงการวิชาชีพของตนได  
 

3.  กรอบแนวคิด  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แผนพัฒนาผูเรียนเปนคนดี 
คนเกง และมีความสุข 

 

สงเสริมนักเรียน นักศึกษา ไดรับการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
ตามแผนคนเกง คนดี และมีความสุข สรางภาวะการเปนผูนํา 
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนนักเรียน นักศึกษายุคใหม  
Rchewa New Gen ท่ีมีบทบาทสําคัญในปจจุบันและอนาคต  
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4. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
4.1 ข้ันวางแผนงาน (Plan) 

     4.1.1 ประชุมชี้แจง  
   4.1.2 แตงตั้งคณะทํางาน 

    4.1.3 วางแผนการดําเนินงาน 
4.2 ข้ันดําเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 

4.2.1 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกงคนดีและมีความสุข 
ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

- โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย (เลือกตั้งนายกองคการฯ) 
- โครงการประชุมวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา 
- โครงการคนพันธุ R อาสาทําความดี 
- โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา 
- โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน กิจกรรมประกวดพานไหวครู 
- โครงการรณรงคปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ 
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 
- โครงการปลุกพลังสรางสรรคกระตุนคลังความคิด (Creative Think Tank) 
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
- โครงการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ 
- โครงการนิทรรศการอาหารอาเซียน 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการสรางผูประกอบการใหม (SMEs) 

  4.2.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกงคนดีและมีความสุข 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 ดังนี้  

- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
- โครงการวันข้ึนปใหม 
- โครงการสงเสริมสุขภาพ และนันทนาการ 
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
- โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร 
- โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 
- โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแกไขปญหาความยากจน (๑๐๘ อาชีพ) 
- โครงการวิจัย (เบื้องตน) ในรายวิชาชีพ 
- โครงการอบรมมัคคุเทศก 

  4.3 ข้ันสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 นิเทศ/ ติดตาม 
   4.3.2 สรุปผลการดําเนินงาน 
  4.4 ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

4.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน 
4.4.2 สรุปรายงานเสนอผูเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง  
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  5. ผลการดําเนินโครงการ 
 5.๑ ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

5.1.1 นักเรียน นักศึกษามีความเปนผูนําและผู ท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความ
รับผิดชอบสูงข้ึน 

5.1.2 นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคมโดยใชความสามารถของ
ตนเอง ใหเปนประโยชนตอสวนรวมสรางความสัมพันธ 
 

 5.2 ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
  5.2.1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับภาค 
ภาคใต สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวส. ประจําปการศึกษา 2563 
  5.2.2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง  
ระดับภาค ภาคใต สถานศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2563  
   5.2.๒ สถานศึกษามีคณะทํางานท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนนักศึกษา
เพ่ือสรางองคความรู สามารถนําไปตอยอด และเปนแบบอยางใหกับสถานศึกษาอ่ืน  
 

  5.3 ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม 
     องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูท่ีเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม  
เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตย รูจักการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสาธารณะ  
มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนและเปนคนดีของสังคม 

6. นวัตกรรมท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนท่ีได 
   สถานศึกษามีคณะทํางานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมโดยนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสรางองคความรูสามารถนําไปตอยอด และเปนแบบอยางใหกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
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4.2   ช่ือผลงาน/โครงการ : โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ ของคนรุนใหม  
        ผูรับผิดชอบโครงการ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ (ฝายแผนงานและความรวมมือ) 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 
 จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการนําผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมใหสอดคลอง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการ โดยใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ประกอบกับนโยบายของสํานักงานของคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาท่ีตองการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันท้ังสมรรถนะหลัก  
(Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาท่ี (Function Competency) โดยการ
สงเสริมความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ มุงเนนการคิดคน วิเคราะห ประดิษฐ ทดลอง และ
สรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหเกิดการสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และเผยแพรผลงานดานการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมกับภาครัฐและเอกชน  
 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ มีภารกิจหลักท่ีสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและ
ผูเรียนไดพัฒนาองคความรู เก่ียวกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตางๆ เพ่ือประโยชนใน
การจัดการศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ “เสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม” ข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคความรูดานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนากระบวนการสรางการเรียนรูแกผูเรียน อันจะนําไปสูการจัดการเรียนการสอนท่ีได
มาตรฐาน อยางมีคุณภาพ  
 

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

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

พัฒนาผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ 

1. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
    1.1 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
    1.2  สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
    1.3 สิ่งประดิษฐดานการแพทย (ดานการปองกันโรคติดตอ) 
    1.4 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการพัฒนาผลงาน 
    2.1 ผูเรียนมีทักษะในการสรางสรรคและพัฒนาผลงาน 
    2.2 ผลงานสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา        
    2.3 ผลงานนําไปเผยแพรในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
ท่ัวประเทศ 
    2.4 ผลงานสามารถนําไปใชประโยชนในสถานศึกษา ชุมชน 
และประเทศ 



 
13 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 

4. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
4.1 ข้ันวางแผนงาน (Plan) 

   4.1.1 ประชุมชี้แจง 
      4.1.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
   4.1.3 วางแผนการดําเนินงาน 

4.2 ข้ันดําเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 
   4.2.1 พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ 
   4.2.2 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร 
   4.2.3 พัฒนาผลงานสูการประกวด 
  4.3 ข้ันสรุปและประเมินผล (Check) 
   4.3.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
   4.3.2 ติดตามการปฏิบัติงาน 
  4.4 ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

4.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน 
      4.4.2 สรุปรายงานเสนอผูเก่ียวของเพ่ือพัฒนาปรับปรุง 
 

5. ผลการดําเนินโครงการ 
 5.๑ ผลท่ีเกิดกับผูเรียน 

๕.๑.๑ ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูท่ีไดเรียน มาประดิษฐคิดคน สรางสรรคพัฒนา 
นวัตกรรมได 

๕.๑.๒ ผูเรียนสามารถใชสื่อท่ีหลากหลาย เชน การคนควาจากอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรม 
คอมพิวเตอรใหมๆ และการใชวารสารสาขาเฉพาะทาง ผลจากการคันควา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ปรับ
ประยุกตโดยการบันทึกขอมูลนํามาเรียบเรียงเปนผลงานวิจัยได 
      5.1.3 ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดจากการเรียนในรายวิชาตาง ๆ และความคิดสรางสรรค
จัดทําเปนผลงาน ผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหทําใหเกิดองคความรูใหม ๆ ไดเปนผลงานท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาตอยอดเปนผลงานสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และพัฒนาผลิตภัณฑสู
การผลิตในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม 
     ๕.๑.๔ ผูเรียนใชความรู ทักษะ ความสามารถ สรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง             
มีคุณคา สามารถนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาสังคม และชุมชนไดเปนอยางดี 
     ๕.๑.๕ ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในการคิดคัน พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ในรางวัล
ท่ีไดรับ ความสําเร็จนี้จะเปนการจุดประกาย แรงกระตุน ใหกับผูเรียนในรุนตอไป ทําใหเกิดเปนแรงจูงใจ และ
มุงท่ีจะใชทักษะความรูท่ีไดเรียนมาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในวิชาชีพของตนเอง 
    ๕.๑.๖ ผูเรียนไดพัฒนาผลิตภัณฑท่ีคิดคนข้ึน จนสามารถผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย 
กอใหเกิดรายได และเปนการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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  ๕.๒ ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษา 
     5.2.1 ใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคม
แหงการเรียนรู ประเด็นท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โครงการเสริมสราง
นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ของงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ และผลงาน
ท่ีไดรับการเผยแพรระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
    5.2.2 ผลิตภัณฑสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาท้ังในดานผลงานท่ีไดรางวัล และผลงานท่ี
เผยแพรในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 
     ๕.๒.3 สรางรายไดใหกับสถานศึกษา จากผลงานท่ีผานการพัฒนาจนสามารถผลิตเพ่ือ
จําหนายไดในเชิงพาณิชย 

   ๕.๓ ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม 
       การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินในการสรางสรรคผลงานท่ีอนุรักษ
มรดกของทองถ่ิน เชน การนําวานหางจระเขมาพัฒนาผลงานแผนมาสกใตตา Hydro Gel เสริมสารสกัดอโล 
เวราและไลโคปน  ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวมืออาโลเวราเสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ด
ยางพารา การนําขม้ินมาพัฒนาผลงาน KI-MIN BALL  น้ําขม้ินชันเค้ียวได และการนําถ่ัวหรั่งมาพัฒนาผลงาน
ไกกอและไรเนื้อสัตวจากเทมเปถ่ัวหรั่ง เปนตน มีการพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต การยึดอายุการเก็บรักษา 
การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และนําวัตถุดิบในทองถ่ิน มาคิดคน พัฒนาเปนผลิตภัณฑ
ชนิดใหม ชวยสรางมูลคาเพ่ิม   

6. นวัตกรรมท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนท่ีได 
 

ผลงาน ระดับการแขงขัน รางวัล 
ผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
1. KI-MIN BALL  น้ําขม้ินชันเค้ียวได 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
2. โครงหนากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียวพอลิแลกติก 
เอซิดพลัส 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
3. แผนมาสกใตตาHydro Gel เสริมสารสกัดอโลเวรา 
และไลโคปน 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
4. ไกกอและไรเนื้อสัตวจากเทมเปถ่ัวหรั่ง 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญทอง 

5. ชุดเครื่องใชบนโตะอาหารจากกาบกลวย 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับเหรียญเงิน 

6. ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวมืออาโลเวราเสริมสารสกัด 
กรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญทอง 
7. หมอนอิงรูปทรงขาวตมมัดลายพรรณพฤกษาวังยะหริ่ง 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 

8. ผลิตภัณฑบํารุงขอศอกจากสารสกัดธรรมชาติ 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
ระดับเหรียญทองแดง 
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ผลงาน ระดับการแขงขัน รางวัล 
9. เครื่องประดับจากกระจูด 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
รองชนะเลิศอันดับ 3 
ระดับเหรียญทองแดง 

10. หมอนรองคอมีหมวก 
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศอันดับ 4 
ระดับเหรียญทองแดง 

11. กระเปาเปมีหมวกคลุมศีรษะ อาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชมเชย 
12. กลองมินิมอลอเนกประสงค อาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชมเชย 
13. กระเปาเอนกประสงคจากผาบาติก อาชีวศึกษาจังหวัด รางวัลชมเชย 
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สวนที่ 2  

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 2.1.1   ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
             ท่ีตั้ง      เลขท่ี 10 ถนนหนองจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
             รหัสไปรษณีย  94000 
     โทรศัพท1    073 333 000  โทรสาร1 073 333 6185 
       1E-mail             pattani03@vec.mail.com   

            Website          www.pnvc.ac.th  

    2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 
             เม่ือป พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนชางไมปตตานี และโรงเรียนการชางสตรี

ปตตานี ท่ีบริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ท้ังโรงเรียนชางไม และโรงเรียนการชางสตรี ใชอาคารเกา

ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปตตานี (โรงเรียนประจําจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปจจุบัน) 

พ้ืนท่ียาวตั้งแตสะพานสามัคคีไปจรดหมูบานสะบารัง ในปนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ นายสนั่น สุมิตร  

ผูวาราชการจังหวัดปตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตนพันธ  ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นายเถียร พรหมภัตต  

การเปดรับนักเรียนรุนแรกจัดการรับสมัครโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญโรงเรียนการชางสตรี 

คนแรกคือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ยายมาจากโรงเรียนการชางสตรีนครศรีธรรมราช มีครูท่ีทําการสอน  

2 คน คือ คุณครูขนิษฐ มโรหบุตร ยายมาจากโรงเรียนการชางสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร      

(หวานจิตต) ไดรับการบรรจุใหม  

        ปการศึกษา 2497 ซ่ึงเปนปแรกโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ไดเปดสอนเย็บปกถักรอย 

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

ครูประจําชั้นเปนเจาหนาท่ีจายเงินให เปดสอน 2  ระดับ คือ 

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

รับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   

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

รับนักเรียนท่ีจบมัธยมปท่ี 3 

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

โรงเรียนการชางสตรีนครปฐม และเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2498 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางขนิษฐ  

มะโรบุตร ครูโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ใหดํารงตําแหนงครูใหญและไดดํารงตําแหนงจนกระท่ัง

เกษียณอายุราชการ เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2522 รวมเวลาท่ีดํารงตําแหนงครูใหญ และอาจารยใหญ

ท้ังสิ้น 24 ป 
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        ป พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาใหจัดหาท่ีดิน เปนท่ีจัดตั้งโรงเรียนการชางชายปตตานีและ

โรงเรียนการชางสตรีปตตานี โรงเรียนการชางชายปตตานีไดท่ีดินอยูตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปจจุบัน) 

เนื้อท่ีประมาณ 30 ไร และโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ไดท่ีราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด 

(โรงเรียนเดชะปตนยานุกูลปจจุบัน) มีเนื้อท่ีประมาณ 30 ไร กรมอาชีวศึกษาไดตั้งงบ ประมาณเพ่ือซ้ือท่ีดิน

สรางโรงเรียน  เปนเงิน 351,220 บาท (สามแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสองรอยยี่สิบบาทถวน)  

             ป พ.ศ. 2500-2502 ไดรับงบประมาณเพ่ือถมท่ีและสรางอาคารเรียน ลักษณะอาคาร

เรียนท่ีสรางเปนเรือนไม 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แลวเสร็จในป 2502 

         ป พ.ศ. 2502 โรงเรียนไดยายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานท่ีใหมตั้งแตวันท่ี 1 

มิถุนายน 2502 สถานท่ีใหมตั้งอยู เลขท่ี 10 ถนนสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีเนื้อท่ีท้ังหมด

ท้ังหมด 32  ไร 3 งาน 42 ตารางวา ซ่ึงเปนท่ีตั้งของสถานศึกษาในปจจุบัน  

         ปการศึกษา 2502 ไดเปดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้นเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตน โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้น ม.3 และ ม.6  

            ป พ.ศ. 2507 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนเรือนไมใตถุนสูง 1 หลัง  

            ปการศึกษา 2508 โรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหอยูในโครงการขององคการยูนิเซฟ  

ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป ไดเปดแผนกวิชาตาง ๆ ดังนี้  

                   - แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ  

                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป  

                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ไดแก  ชางเครื่องเคลือบดินเผา, ชางหนัง, ชาง

โลหะรูปพรรณ รวมเรียกวา แผนกคหกรรมศาสตร เปดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การทําดอกไมแหง  

เย็บปกถักรอยและอ่ืน ๆ  

 ป พ.ศ. 2508 ไดรับงบประมาณสรางโรงหัตถกรรม 1 หลัง ใหใชในการเรียนหัตถกรรม  

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

ลงตามลําดับ  

 ป พ.ศ. 2509 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียน 1 หลัง เปนเรือนไม  

    ป พ.ศ. 2510 ไดสรางอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  

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

    ปการศึกษา 2516 ไดเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการชางสตรีปตตานี เปนโรงเรียน

อาชีวศึกษาปตตานี เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2516 

    ปการศึกษา 2518 เริ่มใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีหลักสูตร 

2 ป (ม.ศ.4 และ ม.ศ.5)  

    ปการศึกษา 2519 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปดแผนกวิชาพณิชยการอีก 1 แผนกวิชา 

และปนี้ไดยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  
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 ปการศึกษา 2520 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 

หลักสูตร 1 ป  

 ป พ.ศ. 2521 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารตึก คหกรรมศาสตร เปนอาคาร  

2 ชั้น เต็มตามโครงการ 1 หลัง 

 ป พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกูของ

ธนาคารโลกท่ีจังหวัดปตตานีเปนแหงแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต เพ่ือเปนศูนย กลาง 

ในการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปตตานี และในจังหวัดใกลเคียงท่ีอยูในระยะ 15 

กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงไดใหอาจารยพิเชษฐ คงทน ผูอํานวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ

เจาหนาท่ีมาสํารวจพ้ืนท่ีและในท่ีสุดไดดําเนินการปลูกสรางตึกศูนยฝกวิชาชีพแหงนี้และแลวเสร็จใน  

พ.ศ. 2524 โดยใชพ้ืนท่ีรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 ป พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซ่ึงยายมาจากโรงเรียน

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ  

ปการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาไดเปดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 หองเรียน  

ปการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาไดกําหนดใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช  2524  เปนหลักสูตรตอเนื่อง 3 ป  

ปการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพ่ิมอีก 1 สาขา และไดยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปตตานี เปน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2525 

ปการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 

ป พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการซ่ึงเปน

อาคาร 4  ชั้น  24  หองเรียน  

ปการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาใหเปดรับนักศึกษา

เพ่ิมเติม คือ  

        - ระดับ ปวช. เปดสาขาวิชาศิลปะประยุกต  

        - ระดับ ปวส. (พิเศษ)  เปดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาท่ีสําเร็จ

มัธยมศึกษาปท่ี  6 สายสามัญท่ีเลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ  

        - ระดับ ปวท. เปดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตรท่ัวไป ผาและเครื่องแตงกาย  

        - ระดับ ปวส  เปดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ผาและเครื่องแตงกาย  

ป พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งยายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และแตงตั้ง นางกันยา  อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  
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ป พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ เปนอาคาร 4 

ชั้น คือ อาคารคหกรรมศาสตรในปจจุบัน  และไดรับงบประมาณสรางโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ป พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสมจิตต กะระณา ดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีตอจาก นางกันยา อเนกชัย ซ่ึงไดรับรับคําสั่งไปดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการศูนยฝกวิชาชีพปตตานี  

ป พ.ศ. 2531  วิทยาลัยฯ ไดงบประมาณสรางอาคารแสดงและจําหนายผลผลิต 1 หลัง        

ป พ.ศ. 2533 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย จากวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาภูเก็ต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตอจาก นางสมจิตต กะระณา  

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ป พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติใหเปดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ  

      ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติใหยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

และเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม ดังนี้  

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยรับจากผูจบ ม.6 

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  

      ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดเปดทําการสอน 3 หลักสูตร คือ  

               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

          - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

          - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  

      ป พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย ไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญกรม

อาชีวศึกษา และแตงตั้งนางโกสุม สุทธิสิงห มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  

อยูเพียง 1 ป เกษียณอายุราชการ ในป พ.ศ 2541 

                    ป พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแตงตั้งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภูเก็ต มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จนถึงป พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามี

คําสั่งใหนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต ชวงนี้เปนชวงท่ี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีมีอาคารพรอมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา

ภายในอาคารและการจัดภูมิทัศนภายในวิทยาลัย ซ่ึงไดแกหองประชุม, หองปฏิบัติงาน, หองเรียนแผนกวิชา

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

ภาษาทดสอบการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาใหสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย 

ไดชัดเจนถูกตอง,ปรับปรุงเพ่ิมสถานท่ีพักผอนและเพ่ิมบรรยากาศใหรมรื่นนาอยูยิ่งข้ึน เปดรานจําหนาย

อาหารกลางวันบุฟเฟต ชื่อราน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแกบุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท 

เปนท่ีฝกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มสงเสริมการทําโรตีกรอบ

และน้ําปรุงแกงสมออกตลาด  
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         ป พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีคําสั่งใหนางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพทาย

เหมือง จังหวัดพังงา มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีจนถึงป พ.ศ. 2550 กรม

อาชีวศึกษาปคําสั่งให นางสงบ พรหมจินดา ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในชวงนี้

ธุรกิจโรตีกรอบไดรับการสงเสริมใหศิษยเกายึดเปนอาชีพในโครงการสงเสริมศิษยเกาประกอบอาชีพอิสระ 

สงเสริมใหมีการแสดงดิเกรฮูลูของนักศึกษาจนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสรางสรรค

เยาวชนไทยรับถวยรางวัลประทานจาก พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณวลีนารีรัตน (การประกวดดิเกร

ฮูลู) ในป 2548 ชวงนี้การรับนักเรียนใหมมีนโยบายอยากเรียนสาขาใดตองไดเรียน ไมมีการสอบคัดเลือก 

เขาเรียน 

         ป พ.ศ.2547 เกิดสถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต วิทยาลัยตองปรับลด

รอบการสอนไมมีรอบบาย ชั่วโมงสุดทายแตละวันเลิกไมเกิน 17.00 น. มีผลกระทบดานปริมาณผูเรียน 

นักเรียนนอกพ้ืนท่ีปตตานี เชน นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไมกลามาเรียน ผูปกครองบางสวนยายถ่ิน

และสงบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอ่ืน 

         ป พ.ศ.2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนางสาวพูลสุข ธัชโอภาส 

จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  

ไดดําเนินการสานตอโครงการพัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสูอุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุทําเปน

โรงงานในโรงเรียนผลิตจําหนายตลอดป ปรับปรุงรานอาหารเทียนทองเปนรานอาหารฮาลาลตนแบบเปด  

R paradise Spa พัฒนาหองเรียนตามสภาวการณ ในสาขาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

สนับสนุนสื่อ อุปกรณในหองเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน

สงเสริมการจัดการเรียนท่ีเปนชิ้นงาน โครงการ นํามาตอยอดดวยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ เขาแขงขันไดรับรางวัลระดับชาติอยางตอเนื่องและสงเสริมตอยอดเชิงธุรกิจ มีรายได มีอาชีพ

อยางยั่งยืน 

        ป พ.ศ.2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนางสาธิตา ทันตเวช 

จากวิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดสานตอ

โครงการสรางอาคารเรียน 4 ชั้น พัฒนาปรับเปลี่ยนหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงหอง

ผูอํานวยการ หองประชุม หองจําหนายโรตีกรอบ จัดซ้ือรถตูเพ่ิม จํานวน 1 คัน และไดรับงบประมาณ

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

ทุกสาขาวิชา 

  ป พ.ศ.2563 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนายวิทยา ตั่นยืนยง 

ผูอํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปตตานี จนถึงปจจุบัน 
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  2.1.3 การจัดการศึกษา 
          2.1.3.1 วิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานวิชาชีพสูความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2.1.3.2 พันธกิจสถานศึกษา 
    1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาดานพณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเท่ียว คหกรรมและ
ศิลปกรรม 
    2) สรางเครือขายความรวมมือ ผลิตกําลังคน กับสถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
    3) บริหารจัดการวิชาชีพสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    4) สรางผูประกอบการใหมใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางมีคุณภาพ 
    5) สงเสริมการวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ 
    2.1.3.3 โครงสรางหลักสูตร 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสราง ดังนี้ 
  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช (ปวช.) 2562 ดําเนินการเปดสอน 
4 ประเภทวิชา (จํานวน 9 สาขาวิชา /9 สาขางาน)  คือ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  
   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  
      ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
      ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผาแฟชั่น  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
       ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาวิจิตรศิลป/สาขางานวิจิตรศิลป 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต  
  2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ดําเนินการเปดสอน                         
4 ประเภทวิชา (จํานวน 11 สาขาวิชา / 16 สาขางาน) คือ 
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี / สาขางานการบัญชี 
   - สาขาวิชาการตลาด / สาขางานการตลาด 
   - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน / สาขางานการจัดการสํานักงาน 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล / สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 
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         - สาขางานธุรกิจคาปลีกท่ัวไป  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแมบานโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

- สาขาวิชาการทองเท่ียว / สาขางานการทองเท่ียว 
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม (ทวิภาคี)  
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
                                        - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ 
          - สาขางานสื่อสิ่งพิมพ (ทวิภาคี) 
 

2.1.4 สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 

  2.1.4.1 สภาพชุมชน 
             วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี อยูทามกลางตัวเมืองมีสถานประกอบการ หนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หางไกลจากสถานบันเทิง มีแหลงท่ีพักอาศัยสําหรับนักเรียน นักศึกษา มีบานพักภายใน
สถานศึกษาของครูและบุคลากรทุกฝายของสถานศึกษา บรรยากาศดี รมรื่น พรอมท้ังมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาสวนใหญ
ใชภาษาถ่ิน 

  2.1.4.2 สภาพเศรษฐกิจ 
             ครู บุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีดํารงชีวิตตามอัตภาพของเงินรายไดท่ีไดรับและ
ฐานะทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา สวนใหญยากจนจึงรูจักประหยัด มัธยัสธ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 

  2.1.4.3 สภาพสังคม 
        ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีความเปนอยูท่ีสงบ มีระเบียบวินัย เอ้ือเฟอ เผื่อแผ 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 1แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

  2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  

    1) ขอมูลดานผูเรียน 

       ตารางท่ี 2.1 ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2563 

 ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.  

- สาขาวิชาการบัญชี 40   48   35   123 

- สาขาวิชาการตลาด 9   9   7   25 

- สาขาวิชาการเลขานุการ 6   -   6   12 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 44   22   25   91 

- สาขาวิชาวิจิตรศลิป -   -   3   3 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 21   17   14   52 

- สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ -   3   1   4 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 28   24   22   74 

- สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 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 

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลกี - 7   -     7 

- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 38   18      56 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 69   59      128 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 21   14 -     35 

- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร - -   2     2 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย 21   12      33 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 21 18  20 14     73 

- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ - 17  - 28     45 

- สาขาวิชาการทองเท่ียว - -   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 

  (ขอมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2564) 
งานทะเบียน 
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  2) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา  
      ตารางท่ี 2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562 
 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ มีงานทํา หรือศึกษาตอ 
ปวช.3 182 120 65.93 118 
ปวส.2 424 347 81.84 328 
รวม 606 467 77.06 446 

 

                  ตารางท่ี 2.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563  
ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.3 151 113 74.83 
ปวส.2 354 280 79.10 
รวม 505 393 77.82 

 

        2.3.2 ขอมูลดานบุคลากร  

                  ตารางท่ี 2.4 ขอมูลบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา(คน) 

ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ 5 5 - 
ขาราชการครู 38 38 35 
พนักงานราชการครู 15 13 15 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 22 - - 
ครูพิเศษสอน 10 8 9 
เจาหนาท่ี 7 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยาม/ 
พนักงานขับรถ) 

14 - - 

รวม ครู 63 59 59 
รวมท้ังส้ิน 111 59 59 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564) 
 งานบุคลากร 

        2.3.3 ขอมูลดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
     ตารางท่ี 2.5 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม (สาขาวิชา) 

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

รวมท้ังส้ิน 9 11 20 
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        2.3.4  ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 
     ตารางท่ี 2.6 ขอมูลอาคารสถานท่ีและหองเรียน หองปฏิบัติการ  

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

รวม 12 หลัง 
 

ประเภทหองเรียน หองปฏิบัติการ จํานวน  

หองเรียน หองปฏิบัติการท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 60 หอง 

หองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 60 หอง 

หองเรียน หองปฏิบัติการท่ีไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 60 หอง 

        2.3.5  ขอมูลดานงบประมาณ 
     ตารางท่ี 2.7 ขอมูลงบประมาณ 

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

รวมท้ังส้ิน 59,240,877.51 
                                                                              ท่ีมาขอมลู : งานการเงิน /งานบัญชี /งานวางแผน 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 
 2.4.1  ปรัชญา 
                   ทักษะเดน เนนคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม 
 2.4.2  อัตลักษณ 
                  สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพ่ืออาชีพ 
 2.4.3  อัตลักษณคุณธรรม 
      ซ่ือสัตยตรงเวลา รักษาวินัยดีเยี่ยม เปยมจิตสาธารณะ 
 2.4.4  เอกลักษณ 
                 ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝใจบริการตรงเวลา 

2.4.5  จุดเนน  
                 สอนและพัฒนาอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 2.4.6  จุดเดน 
     ผลิตภัณฑ ตรา “ครัวอาชีวะ” 
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 2.5.1 วิสัยทัศน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  เปนองคกรท่ีผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สูความ
ม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.5.2 พันธกิจ 
  พันธกิจท่ี 1 สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทาง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี  
  พันธกิจท่ี 2 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือใหชุมชน และทองถ่ินมีอาชีพ 
สรางรายไดท่ีม่ันคง 
  พันธกิจท่ี 3 สรางเครือขายความรวมมือใหกับชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวมในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา 
  พันธกิจท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณเปนผูประกอบธุรกิจมืออาชีพ
อยางมีคุณธรรม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
  พันธกิจท่ี 5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ นอมนําหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูระดับสากล 

 2.5.3 เปาประสงค 
  1) เพ่ิมปริมาณผูเรียนดานวิชาชีพ 
  2) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผูผานการฝกอบรมวิชาชีพใหมีมาตรฐาน 
  3) เพ่ิมและพัฒนาเทคโนโลยีดานวิชาชีพเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน และบริการ
ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  4) สรางระบบเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝก
ทักษะอาชีพและประสบการณท้ังในและตางประเทศ 
  5) สรางนวัตกรรมการวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรู พัฒนาอาชีพใหชุมชน 
  6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.5.4 ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ 
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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 2.5.5 กลยุทธ 

  พันธกิจท่ี 1 
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปน
เลิศเฉพาะทาง 
  กลยุทธท่ี 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ 
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพ่ิมศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ 

  พันธกิจท่ี 2 
  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดาน

อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสราง

คุณภาพชีวิต  

  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองรองรับ

กับการพัฒนาประเทศ 

  พันธกิจท่ี 3 

  กลยุทธท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนน

การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันใน

สังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

  กลยุทธท่ี 2 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  พันธกิจท่ี 4 

  กลยุทธท่ี 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ

ตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ  คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

  พันธกิจท่ี 5 

  กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาท่ีตรงกับความตองการในการพัฒนา

ประเทศ 

  กลยุทธท่ี 2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
       2.6.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

          ตารางท่ี 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดผานการนําเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ และ
นวัตกรรมในระดับท่ีมีคุณภาพ ระดับสามดาว 
ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑของท่ีระลึก บุหงา-บุหลัน”
แหง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี   

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม 

สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

2 

สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับภาค 
ภาคใต สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวส.  
ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 31 
ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ภาค 
สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

3 

องคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง  
ระดับภาค ภาคใต สถานศึกษาขนาดกลาง  
ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 31 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
  

ภาค 
สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดบริหารจัดการและ
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหมีผูสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา 2563 ตามเกณฑท่ี
สถาบันกําหนด รอยละ 95.16 

โลห 
เกียรติประวัติ 

ภาค 
สถาบนัภารอาชีวศึกษา

ภาคใต 3 

 5 
องคการมาตรฐานดีเดน ระดับกลุมจังหวัด 
สถานศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2563 

องคการ
มาตรฐาน

ดีเดน 
จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

6 
สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับ ปวส. 
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

7 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนสถานศึกษาฝก
ประสบการณ ตามหลักสูตรการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กอนแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกียรติบัตร - 
สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

8 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนสถานศึกษา
ตนแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน 
(Online Course) ประจําปงบประมาณ 2563 

เกียรติบัตร - 
สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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 2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 

  ตารางท่ี 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

1 

นางสาธิตา ทันตเวช  
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 
แดผูบริหาร ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการและขาราชการ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
“ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ อุทิศตน 
เปนแบบอยางท่ีดีของขาราชการและทําคุณประโยชนอยาง
ดียิ่ง ในการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” 

ประกาศ
เกียรติคุณ

ยกยองเชิดชู
เกียรติ 

ชาติ 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 

นายณัฐชนน นานิรัติศัย 
ไดผานการนําเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ 
และนวัตกรรมในระดับท่ีมีคุณภาพ ระดับสามดาว  
ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑของท่ีระลึก บุหงา-บุหลัน” 
แหง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ในการเขารวมกิจกรรมบมเพาะอาจารยผูจัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจําป 2563 

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม 

สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

3 

นางสาวศันสนีย มะมิง 
เขารวมการออกแบบและตัดเย็บชุดทูต The Next Big 

Designer Contest ในคอนเซ็ปต “The Beauty of Modern 
Thai Silk” 

- ชาติ 

กรมหมอนไหมสํานัก
พัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยีหมอนไหม 

4 

Mrs. Ellen M. Sorrasa 
ครูผูควบคุมการฝกซอม "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปน
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

5 

นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม 
ครูท่ีปรึกษา “การประเมินสมาชิกดีเดนโครงการภายใตการ
นิเทศ ระดับ ปวส.” ในงานประชุมวิชาการองคการ 
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต 
ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 
 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

6 

นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก” 
ระดับปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

7 

นางสาวกมลรัตน ผองใส 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทขาวคลุกกะป" 
ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตงกาย 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นายวรภัทร ธุวสันติ  
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 2D Animation" ระดับ ปวช.  
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

10 

นางสาวธารารัตน บุญทวิโรจน 
ครูท่ีปรึกษา “องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาด
กลาง” ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําป
การศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ

อันดับ 2 ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

11 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

12 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน"  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย"  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 3D Animation" ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 
นางประกายแกว  ศุภอักษร 
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 
ไดรับรางวัล “เสมาตานี” ประจําป พ.ศ.2564 

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปตตาน ี

16 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ 
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ไดรับรางวัล “เสมาตานี” ประจําป พ.ศ.2564 

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปตตานี 

17 
นางมีโฉนด สุปตติ 
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
ไดรับรางวัล “เสมาตานี” ประจําป พ.ศ.2564  

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปตตานี 

18 

นางสาวกาญจนา ศิริบุญม ี
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวชิาชพี  
“พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร” ระดับ ปวช. ประเภทวชิาพาณชิ
ยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ  
ในการแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวพัดดาว ฉุนทิ้ง 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวชิาชพี  
“ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร” ระดับ ปวช. ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

20 

นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก” ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

21 

นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทอาหารไทย
ฟวชั่น จากสัตวปก" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางมาเรียม เจะมะ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender" ระดับ 
ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวชิาการโรงแรม 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23 

นางมาเรียม เจะมะ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

นางอรวี ใจบันทัด 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

สาขาวิชาการบัญชี  ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวกมลรัตน ผองใส 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวชิาชพี  
"การประกอบอาหารไทยเชงิธุรกิจ ประเภทขาวคลุกกะป"  
ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
 



 
34 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

26 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน  
นายวรภัทร ธุวสันต ิ
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 2D Animation" ระดับ ปวช. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก   
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด
ประจําปการศึกษา 2563   

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

27 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบ 3D Animation" ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" 
ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ 

เหรียญทอง 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

29 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย”   
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

Mrs. Ellen M. Sorrasa  
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ  
(English Public Speaking Contest)" 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน" 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 
32 นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม 

ครูที่ปรึกษา “การแขงขันสมาชกิดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ 
ระดับ ปวส.” สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุมจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

33 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย ทองสุข 
นางสาวดีลา เถาะ 
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน KI-MIN BALL  น้ําขม้ินชันเค้ียวได” 
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร  
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ 
นายณัฐชนน นานิรัติศัย 
นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ 
นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม 
นางศิริวรรณ เพ็งสง 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน โครงหนากากอนามัยจากไบโอแมทที
เรียวพอลิแลกติกเอซิดพลัส”ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดาน
การแพทย (ดานการปองกันโรคติดตอ) 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นาย วีระพงษ บรรจุสุวรรณ 
นางสาวนารนี ดอเลาะ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน แผนมาสกใตตา Hydro Gel เสริม
สารสกัดอโลเวราและไลโคปน”ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 
36 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

36 

นางสาวธัญญรัตน นุนแกว 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)" 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

37 

นางสุนิสา สิงโต 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล"  
ระดับปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแตงกาย 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

38 

นายณัฐชนน นานิรัติศัย 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี" ระดับ ปวช. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญช ี
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
“การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี" ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญช ี
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

นางสาวนาตยา ประสมศร ี
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพื้นฐาน  
“การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร
ชาติไทย" ระดับ ปวช. 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุม “การประกวดออกแบบโปสเตอร COVID-19 
ประเภทใชสื่อคอมพิวเตอร” 
ในการประกวดผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

42 

นางศิริวรรณ เพ็งสง 
ครูผูควบคุม การแขงขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งท่ี 15  
ประจําป 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด มหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร 

43 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย ทองสุข 
นางสาวดีลา เถาะ  
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลรัตน ผองใส 
ครูท่ีปรึกษา“ผลงาน ไกกอและไรเนื้อสัตวจากเทมเปถ่ัวห
รั่ง”ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
ครูท่ีปรึกษาผลงาน “ชุดเครื่องใชบนโตะอาหารจากกาบ
กลวย” ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี   
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางมาเรียม เจะมะ 
นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม 
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวมืออาโลเวรา
เสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ด
ยางพารา” ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 
38 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

46 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตงกาย 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

47 

นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา 
นายวรภัทร ธุวสันต ิ
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน หมอนอิงรูปทรงขาวตมมัดลายพรรณ
พฤกษาวังยะหริ่ง”ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ ดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 

นายฮะฟซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ 
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ 
นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ 
ครูท่ีปรึกษา“ผลงาน ผลิตภัณฑบํารุงขอศอก จากสารสกัด
ธรรมชาติ”ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

50 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
ครูผูควบคุมการฝกซอม “ผลงาน หรอยแรง” 
การประกวดภาพถายแฟชั่นเชิงสรางสรรค (Creative 

Fashion Photo Shoot)” ในการประกวดผลงานสรางสรรค
ทางดานศิลปกรรม โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 



 
39 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

51 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุมการฝกซอม “ผลงาน “Dress 2 in 1” 
การประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผาไทย  
อัตลักษณผาประจําจังหวัด ในการประกวดโครงการ CDD 
Young Design Contest  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปตตานี 

52 
นายวิศิษฏ อรุณพันธุ 
ครูผูควบคุม การแขงขันตอบปญหาทางกฎหมาย  
"วันรพี" ประจําป 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปตตาน ี

53 

นางสาววรรณนิสา บุญแกว 
ครูผูควบคุมการฝกซอมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดมารยาทไทย” 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

54 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
นางสุนิสา พงษระโนต 
นางสาวภัณฑิลา แกวสุวรรณ 
นางสาวศันสนีย มะมิง 
นายณัฐชนน นานิรัติศัย 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน เครื่องประดับจากกระจูด” 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ ดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

55 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นางราตรี อิสสระโชติ 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน หมอนรองคอมีหมวก” 
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 
40 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

56 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน กระเปาเปมีหมวกคลุมศีรษะ”
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน กลองมินิมอล อเนกประสงค”
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน 
นางณัฐฐาพร สํานักเหยา 
นางสุภาทิพย บุญภิรมย 
นายฮัสลี  นิฮะ 
ครูท่ีปรึกษา “ผลงาน กระเปาเอนกประสงคจากผาบาติก”
ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

59 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ครูผูควบคุมการฝกซอม “การประกวดออกแบบโปสเตอร 
COVID-19 ประเภทใชสื่อคอมพิวเตอร” 
ในการประกวดผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2563 

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 



 
41 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงาน 

ท่ีมอบรางวัลให 

60 

นางราตรี อิสสระโชติ 
ผลงาน หรอยแรง 
ครูผูควบคุมการฝกซอม การประกวดผลงานสรางสรรค
ทางดานศิลปกรรม “การประกวดภาพถายแฟชั่นเชิง
สรางสรรค (Creative Fashion Photo Shoot)”   
ในโครงการ มอ.วิชาการประจําป 2563  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 

 
 2.6.3  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
  ตารางท่ี 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563 
 

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

1 

นายปนัส  ศรีภูวนาถ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปน
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2 

นางสาวสุพรรษา  หอมทิพย 
สมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับ ปวส.  
ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 31  
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

3 

นางสาวอัศรียะห เจะแว 
ทักษะวิชาชีพ “การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต
หนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

4 

นางสาวศศิธร ณ นคร 
นางสาวสุภัควี เกียรตินฤมล 
นางสาวสุไรดา เจะหลอ 
ทักษะวิชาชีพ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทขาวคลุกกะป" ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับท่ี 2 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 



 
42 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

5 

นางสาวอาตีกัฟ  ยูโกะ 
นางสาวรุสดา  ซูรา 
นางสาวอินทิรา อินทรชุม 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแตงกาย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

6 

นางสาวโรเฟย  อีซอ 
นายธนภัทร  บุตรศรี 
นายซาฟารี  กูนิง 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 2D Animation" ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

7 

นางสาวญัสมีน  กูวา 
นางสาวธนิสร  ทองเพชรแกว 
นางสาวธันยชนก จิตรณรงค 
นายนิซอบัร  สุไลมาน 
นางสาวนูรไลลา แบปาซา 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําป
การศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

8 

นางสาวกนกพรรณ  ตุนเนตร 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน"  
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี   
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

9 

นางสาวโสรยา  ยือลาแป 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย" 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

10 

นายมูฮําหมัดฮัมดี อีแต 
นายยะยาห อิสัน 
นายอัมมาร หมินเจะเกะ 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 3D Animation" ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2563  

รางวัลชมเชย ภาค 

อาชีวศึกษาภาคใต 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

11 

นางสาวบุษยา  พรหมจันทร 
ทักษะ “พิมพไทยดวยคอมพิวเตอร” ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

12 

นางสาวอิมตีนาน  จาเงาะ 
ทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร” 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา 
การเลขานุการ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

นางสาวอัศรียะห  เจะแว 
ทักษะวิชาชีพ “การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต
หนังสือราชการภายนอก” ระดับ ปวส. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

นางสาวสุภาลักษ  หวังหลํา 
นายณัฐณริน  เพ็ชรภักดี 
ทักษะวิชาชีพ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทอาหารไทยฟวชั่น จากสัตวปก" ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 

นางสาวอรอุษา  ชูเอิน 
ทักษะวิชาชีพ “การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic 
Bartender" ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

16 

นางสาวจิณหจฑุา  เจาะจง 
ทักษะวิชาชีพ “การผสมเคร่ืองดื่มประเภท Flair Bartender" 
ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมทองเที่ยว  
สาขาวชิาการโรงแรม 
ในการแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 

นางสาวนารีมะห  บูมะ 
นางสาวรอฟอัช  ดอแฮ 
นางสาวอานีฟ  เจะม ุ
นางสาวมนูีฟะห มามะ 
นางสาวสุภัทรา คาข้ึน 
ทักษะวิชาชีพ “การเขียนแผนธรุกิจ" ระดับ ปวส. ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญช ี
ในการแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

18 

นางสาวศศิธร ณ นคร 
นางสาวสุภัควี  เกียรตินฤมล 
นางสาวสุไรดา เจะหลอ 
ทักษะวิชาชีพ "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ประเภทขาวคลุกกะป" ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวโรเฟย  อีซอ 
นายธนภัทร  บุตรศรี 
นายซาฟารี  กูนิง 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 2D Animation" ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

20 

นายมูฮําหมัดฮัมดี อีแต 
นายยะยาห อิสัน 
นายอัมมาร หมินเจะเกะ 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบ 3D Animation" ระดับ 
ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

21 

นางสาวธนพร  แกวประเสริฐ 
นางสาวน้ําทิพย  นวลเพชร 
นางสาวลลิดา  กมล 
นางสาวอังษฎาภรณ  อุดมสิน 
นายอัสมีย  อุเซ็ง 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางสาวญสัมีน  กูวะ 
นางสาวธนิสร  ทองเพชรแกว 
นางสาวธนัยชนก  จิตรณรงค 
นายนิซอบัร  สุไลมาน 
นางสาวนูรไลลา  แบปาซา 
ทักษะพื้นฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวส. 
ในการแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23 

นางสาวโสรยา  ยือลาแป 
ทักษะพ้ืนฐาน “การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย”
สาขาวิชาการบัญชี  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

นายปนัส  ศรีภูวนารถ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปน
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)" 
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวกนกพรรณ  ตุนเนตร 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน"  
สาขาวิชาการบัญชี ประเภท 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

26 
นางสาวสุพรรษา  หอมทิพย 
การแขงขันสมาชิกดีเดนโครงการภายใตการนิเทศ ระดับ 
ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุมจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

27 

นางสาวสุทธิดา  โตะดํา 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันประกวดรองเพลง ประเภท
เพลงสากลหญิง”  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 

นางสาวรจนา  นามคร 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันประกวดรองเพลง ประเภท
เพลงไทยลูกทุงหญิง” 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

29 

นายพรอนันต  สงนาค 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันประกวดรองเพลง ประเภท
เพลงไทยสากลชาย” 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

นางสาวสืบศิริ  เลนุกูล 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันประกวดรองเพลง ประเภท
เพลงไทยสากลหญิง”  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นายนาวิน  ใบงา 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันประกวดรองเพลง ประเภท
เพลงสากลชาย”  
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

32 

นางสาว อาซียะห ตาเหร 
นางสาว นิบุหงา นิเลาะ 
นาย พรอนันต สงนาค 
นางสาว ซูรีนา เจะสะมะแอ 
นางสาว ตวนนูรอาซีคีน ตูวันลอเซ็ง 
นางสาว ฟรฎาวร เลาะยะผา 
“ผลงาน KI-MIN BALL  น้ําขม้ินชันเค้ียวได”  
ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 
47 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

33 

นางสาว ปทุมรัตน แกววิไลย 
นางสาว นูรอาฟฟะ สิเดะ 
นางสาว ฮามีดะห กาเจร 
นางสาว กูอานิส สะอิ 
นางสาว รจนา นามคร 
นางสาว จาวารี ขุนติ้ง 
นางสาว กรณภัสสร รัตนวิโรจน 
นางสาว นูรีน มะลี 
นางสาว ฮาดีละ ดอเลาะ 
นางสาว มนัสดา ขาวนอย 
“ผลงาน โครงหนากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียว” 
พอลิแลกติกเอซิดพลัส ประเภทท่ี 7. สิ่งประดิษฐดาน
การแพทย (ดานการปองกันโรคติดตอ) 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

นาย ตวนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ตูแวรุสนี ตวนบืออซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสุนทร 
“ผลงาน แผนมาสกใตตา Hydro Gel เสริมสารสกัดอโล
เวราและไลโคปน” 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทท่ี 8. สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

นางสาวยัสมิน  มะแซ 
การประกวดสุนทรพจน จังหวัดปตตานี ประจําป 2564 
ภายใตหัวขอ “รักชาติ ศาสน กษัตริย ภายใตสังคมพหุ
วัฒนธรรม” 

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปตตานี 

36 

นายปนัส  ศรีภูวนารถ 
การประกวดมหกรรมรวมพลและประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE ประเภท “idol to be number one  
ชาย” ระดับจังหวัดปตตานี ประจําป 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปตตานี 



 
48 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

37 

นายนิติธร บือสาแม 
นางสาวคัสมา ดือราแม็ง 
ทักษะวิชาชีพ "การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-commerce)" ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

38 

นายมะรุสลัน  สะแม 
นางสาวอัญมณี มากละมาย 
นางสาวสุนีตาร  ดือราแม 
นางสาวเรืองฤดี  มาตะรังษี 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสู
สากล" ระดับปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับจังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

39 

นางสาวนูรอาฟฟะ  สิเดะ 
นางสาวฮามีดะห  กาเจร 
ทักษะวิชาชีพ “การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี" ระดับ 
ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

นางสาวนัชมี  ปูเตะ 
นางสาวมารีสา ทองจันทรแกว 
ทักษะวิชาชีพ “การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี" 
ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

นางสาวมุนยาตี แวสุหลง 
นายเจะดาวุฎ เจะฮิง 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมือง
และประวัติศาสตรชาติไทย" ระดับ ปวช. 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  
 
 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



 
49 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

42 

นางสาว ดียานา แดงหวัง 
นางสาว ซูฟยะห มะล ิ
นางสาว สุภาพรรณ ไพรพฤกษา 
นางสาว อารียา บางัดสาโยะ 
นางสาว นัสรีน มะเซ็ง 
นางสาว ปยะฉัตร กิตติวฒุิเจริญ 
นางสาว ธนัชชา ตุริรัมย 
นางสาว ทัศนีย ทองใบ 
“ผลงาน ไกกอและไรเนื้อสัตวจากเทมเปถ่ัวหร่ัง” 
ประเภทที่ 4. สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

43 

นางสาว สีตีอามีเนาะ มะมิง 
นางสาว จนัทรชนก แซแจว 
นาย ตามีซี สะตํา 
นาย อนนัท สามะ 
นางสาว ฟาดีละห ยิ้มยวน 
นางสาว นารีมะห บูมะ 
นางสาว ชุติกาญจน โยธาทิพย 
นางสาว วนิดา ดือราแม 
นางสาว กฤตยา หะยีเจะอาแว 
นางสาว ฟฎลีนา ยูโซะ 
“ผลงาน ชุดเคร่ืองใชบนโตะอาหารจากกาบกลวย” 
ประเภทที่ 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี  
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
จังหวัด 

สํานักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

นาย ตวนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว นูรียา จารง 
นางสาว นรูอ แว 
นางสาว นารีสา ปาลายา 
นาย นาวนิ ใบงา 
“ผลงาน ผลติภัณฑครีมบาํรุงผิวมืออาโลเวราเสริมสารสกัด
กรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา” 
ประเภทที่ 8. สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 
50 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

45 

นายปนัส  ศรีภูวนารถ 
การประกวดผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2563 การประกวด
ออกแบบโปสเตอร COVID-19 ประเภทใช
สื่อคอมพิวเตอร 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 

46 

นางสาวโสรยา ยือลาแป 
นางสาวกุลวานีย  สะรีเดะ 
การแขงขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ครั้งท่ี 15 ประจําป 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร 

47 

นางสาวอาตีกัฟ  ยูโซะ 
นางสาวรุสดา  ซูรา 
นางสาวอินทิรา อินทรชุม 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแตงกาย 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 

นางสาวอุสรีนา  สะนิง 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ" 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

49 

นางสาวลลิตา สุยฉอง 
นางสาวิชชุลดา  ตันติยมาศ 
นางสาวชุติมา  ชายพุด 
นางสาวปภัสยา  นามพุฒ 
นางสาวสาธิตา  กิติชัย 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวช. 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

50 

นายศรันย  ราชแกว 
ผลงาน หรอยแรง 
การประกวดผลงานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม 
โครงการ มอ.วิชาการประจําป 2563 การประกวด 
ภาพถายแฟชั่นเชิงสรางสรรค (Creative Fashion 
Photo Shoot)  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 



 
51 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

51 

นาย อดุลย คารี 
นาย อัสฟาฮัน หมัดหลํา 
นาย ฮาราฟร เเวเดง 
นางสาว ฟรเดาส แวกาจิ 
นาย ปนัส ศรีภูวนาถ 
“ผลงาน หมอนอิงรูปทรงขาวตมมัดลายพรรณพฤกษา 
วังยะหริ่ง”ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

52 

นาย ตวนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ญสัมีน กูวะ 
นางสาว ธนัยชนก จิตรณรงค 
นาย นซิอบัร สุไลมาน 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสนุทร 
นางสาว นูรไลลา แบปาซา 
นางสาว ธนิสร ทองเพชรแกว 
“ผลงาน ผลติภัณฑบาํรุงขอศอกจากสารสกัดธรรมชาติ”
ประเภทที่ 8. สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

53 

นางสาวโรเฟย  อีซอ 
นางสาวบุณยวีร  แกวแสงออน 
การประกวดโครงการ CDD Young Design Contest 
การประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผาไทย 
อัตลักษณผาประจําจังหวัด ชื่อผลงาน Dress 2 in 1 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปตตานี 

54 
นางสาวนูอาฟฟะ  สิเดะ 
การแขงขันตอบปญหาทางกฎหมาย "วันรพี"  
ประจําป 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปตตาน ี

55 

นางสาวสุธาสินี แกวนางโอ  
นายชัยธวัช พัฒนพูลกุล 
ประเภททักษะพ้ืนฐาน “การประกวดมารยาทไทย” 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

56 

นางสาว อาตีกัฟ ยูโซะ 
นางสาว ปารีดา สาอิ 
นางสาว มินตรา หวาหลํา 
นางสาว สัมซียะห มามุ 
นางสาว สุนีตาร ดาราแม 
นางสาว ซีตีอาอีซะห หะยีลาเตะ 
“ผลงาน เครื่องประดับจากกระจูด” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

นางสาว รุสณี สาและ 
นางสาว ไลลา สะอิสะฮัท 
“ผลงาน หมอนรองคอมีหมวก” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 

นางสาวน้ําทิพย  บัวแยม 
นางสาวนุชจรี  วรกิจนิกร 
นางสาวตุลยดา  แววภักดี 
นางสาวพรธิตา  คงสมบูรณ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

59 

นางสาวซูไรดา  ดูมีแด 
นางสาวนูรมี  หนิเต็ม 
นางสาวนูรีตา  กือจิ 
นางสาวฟาเดียร  เวาะเซ็ง 
นางสาวอุษณีย  มือเซาะ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)" ระดับ ปวช. 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563  
 

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

60 

นายธนกฤต  ศรีญะพันธ 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแขงขันประกวดรองเพลง ประเภท
เพลงไทยลูกทุงชาย” 
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจําปการศึกษา 2563 

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

61 

นางสาวนูรฟาร ดอเลาะ 
“การประกวดออกแบบโปสเตอร COVID-19 ประเภท 
ใชสื่อคอมพิวเตอร” ในการประกวดผลงานสรางสรรค
ทางดานศิลปกรรม โครงการ มอ.วิชาการ ประจําป 2563 

รางวัลชมเชย จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร วิทยาเขต
ปตตานี 

62 

นางสาวบุณยวีร  แกวแสงออน 
“ผลงาน หรอยแรง การประกวดผลงานสรางสรรค
ทางดานศิลปกรรม” ในโครงการ มอ.วิชาการ 
ประจําป 2563 การประกวดภาพถายแฟชั่นเชิง
สรางสรรค (Creative Fashion Photo Shoot)   

รางวัลชมเชย จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร  
วิทยาเขตปตตานี 

63 

นางสาว นูรฟาร ดอเลาะ 
นาย อิรฟาน สาและ 
นาย อามีรูดีน สามะอาลี 
นาย อารีฟล เจะมามะ 
นาย อารีฟน แปเฮาะอีเล 
นางสาว แวซาปนะ สาเมาะ 
“ผลงาน กระเปาเปมีหมวกคลุมศีรษะ” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

64 

นางสาว โรสฮาฟซา วาป 
นางสาว ชุติกาญจน หะยีบือราเฮง 
นางสาว ซัลมี สะตาปอ 
นาย วาริส ดือเระ 
นาย อัมมาร หมินเจะเกะ 
นาย ธนกฤษ พุฒสม 
“ผลงาน กลองมินิมอลอเนกประสงค” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ท่ี รายการ รางวัล ระดับ 
หนวยงานท่ีมอบ

รางวัลให 

65 

นางสาว เมษณี บูวัช 
นางสาว ฮัสมะห ยูโซะ 
นาย มูฮําหมัดฟาอิส สาเล็ง 
นาย วันอัสรี กาซอร 
นางสาว นารีมะห อูมา 
นางสาว ซารีนี ลาเตะ 
“ผลงาน กระเปาเอนกประสงคจากผาบาติก” 
ประเภทท่ี 5. สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สํานักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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สวนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้  

2มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

         การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี

ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี 

และแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือ

ขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

         ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

             ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุข

ภาวะท่ีดี 

         ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

            ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ

และกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความ

รับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

2มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

            สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือ 

         ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 

ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา

เพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับ

สถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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         ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

     สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการ

พัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการ

และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียน

และวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับ

เก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให

ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

         ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 

     สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

         ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

     สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม

นโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของ

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง 

ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

2มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

           สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

         ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

     สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศ

และตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

         ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

     สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง 

ๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนท่ี 4  

รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
 

 4.1.1 ดานความรู 

  1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  มีโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 ไมต่ํากวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนทุกสาขาวิชา มีกิจกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาขีพอยางเปนระบบ เพ่ือสรางความตระหนักใหผูเรียนระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 เห็นความสําคัญ
ของการเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหครูผูสอนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา มีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 
  ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2563 

 

สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียนท่ี

ลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียนท่ีสอบผาน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
รอยละ 

ระดับช้ัน ปวช.  
การบัญชี 35 35 100 
การตลาด 7 7 100 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 23 23 100 
การเลขานุการ 6 6 100 
แฟชั่นและสิ่งทอ 1 1 100 
อาหารและโภชนาการ 15 15 100 
การโรงแรม 14 14 100 
วิจิตรศิลป 1 1 100 
คอมพิวเตอรกราฟก 14 14 100 

รวมระดับ ปวช. 116 116 100 
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  ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2563 (ตอ) 
 

สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียนท่ี

ลงทะเบียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตร 

จํานวนผูเรียนท่ีสอบผาน
การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
รอยละ 

ระดับช้ัน ปวส.  
การบัญชี 110 110 100 
การตลาด 17 17 100 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 59 59 100 
การจัดการสํานักงาน 18 18 100 
เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 9 9 100 
อาหารและโภชนาการ 34 34 100 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร 2 2 100 
การโรงแรม 28 28 100 
ทองเท่ียว 1 1 100 
คอมพิวเตอรกราฟก 13 13 100 

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

 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ทุกสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการเขารับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผูสอนไดบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวย
คุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน มีผลการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ พิจารณาจากรอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียน 
ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ปรากฏผล ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จํานวนท้ังสิ้น 
407 คน จากจํานวนผูท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 407 คน 
จําแนกเปน ระดับ ปวช.3 จํานวน  116 คน และระดับ ปวส.2 จํานวน 291 คน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  
รอยละ 100 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.1.3) ผลสะทอน 
   สถานศึกษามีความตระหนักในการสรางความพรอมในการสอบใหกับผูเรียนเขาสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการจัดรูปแบบวิธีการสอบท่ีมีมาตรฐาน สงผลใหองคกร หนวยงานภายนอก
หรือผูท่ีเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาท่ีสามารถผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของ
แตละสาขาวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานตองการ 
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       4.1.2  ดานทักษะการประยุกตใช 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีกระบวนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทาง
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังนี้ 
   ๑) การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   (๑) จัดทําโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
   (๒) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
   (๓) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการดําเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหนาท่ี  
   (๔) ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ  
   (๕) ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจและ
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ ภายใตหลักสูตรท่ีสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกําหนด  
   (๖) ศึกษาดูงานสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ  
   (๗) แบงกลุมนักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดใหมีท่ีปรึกษาธุรกิจชวยเหลือ 
ใหคําแนะนํากลุมธุรกิจ  
   (8) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ 
  ๒) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   (๑) ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 1 คน คือ คุณจันทิมา อิสอ 
ตําแหนงผู อํานวยการเขต บริษัท เบทเตอรเวย ประเทศไทย(จํากัด) และครูจากภายในสถานศึกษา  
จํานวน 4 คน เพ่ือรวมเปนคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเปนไปไดแผนธุรกิจ  
   (๒) ผูเรียนนําเสนอแผนธุรกิจตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ  
   (๓) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจตอผูบริหาสถานศึกษา  
   (4) จัดทําประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  ๓) การบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
   (๑) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนธุรกิจท่ีไดรับการคัดเลือก 
ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย กลุมผูเรียนท่ีเปนเจาของแผนธุรกิจและครูท่ีปรึกษาธุรกิจ  
   (๒) คณะกรรมการดําเนินธุรกิจทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารสถานศึกษา  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนในการดําเนินธุรกิจ  
   (๓) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการดําเนินการธุรกิจ  
   (๔) ผูเรียนดําเนินการเปดบัญชีธนาคาร โดยผูเรียนเปนเจาของบัญชีรวมกัน  
   (5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเขาบัญชีผูเรียนท่ีไดรับการอนุมัติในการดําเนินการธุรกิจ  
   (6) ผูเรียนรวมวางแผนดําเนินการประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบ
ธุรกิจตามแผนธุรกิจรวมกับครูท่ีปรึกษาธุรกิจ    
   (7) ดําเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจท่ีไดกําหนดไว  
   (8) จัดทําบัญชีและสรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะท่ีกําหนด  
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   (9) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการธุรกิจในแตละเดือนเพ่ือตรวจสอบผลการ
ดําเนินธุรกิจในระยะเวลาท่ีผานมาวาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม สําหรับใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
   (10) ครูท่ีปรึกษาของแตละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอตอหัวหนาศูนยบมเพาะฯ  
   (11) รวบรวมรายงานและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการดําเนินงานผูเรียนมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
 

สาขาวิชา 
จํานวนผูเขารวม
การพัฒนาการ

เปนผูประกอบการ 

จํานวนผูผานการ
พัฒนาสมรรถนะการ
เปนผูประกอบการ 

ผูเรียนท่ีประสบความสําเรจ็สู
การเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
จํานวน รอยละ 

ระดับช้ัน ปวช.   
การบัญชี 16 16 10 62.50 
การตลาด 5 5 - - 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 14 14 10 71.43 
การจัดการสํานักงาน 4 4 4 100.00 
แฟชั่นและสิ่งทอ 2 2 2 100.00 
อาหารและโภชนาการ - - - - 
การโรงแรม - - - - 
คอมพิวเตอรกราฟก 5 5 - - 

รวมระดับ ปวช. 46 46 26 56.52 
ระดับช้ัน ปวส.  

การบัญชี 28 28 - - 
การตลาด 5 5 5 100.00 
การจัดการธุรกิจคาปลีก - - - - 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 
การจัดการสํานักงาน 5 - - - 

เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 5 5 - - 
อาหารและโภชนาการ 10 10 10 100.00 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร 2 2 - - 
การโรงแรม/การทองเท่ียว 8 8 - - 
ดิจิทัลกราฟก - - - - 

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

สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด ในระดับคุณภาพ  

 ยอดเยี่ยม (5 ดาว)  ดีเลิศ (4 ดาว)  ดี (3 ดาว)  ปานกลาง (2 ดาว)  กําลังพัฒนา (1 ดาว) 
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  ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามแนวทางท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดปรากฏผลการประเมิน ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   1) ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 109 คน จากจํานวนผูเรียนท่ีเขารวมการพัฒนาท้ังหมด 109 คน 
   2) ผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 41 คน จากจํานวนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการท้ังสิ้น 
109 คน คิดเปนรอยละ 37.61 และมีแผนธุรกิจ จํานวน 6 ธุรกิจ ดังนี้ 

    (๑) ธุรกิจ R Bakery & Eatery สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
   (๒) ธุรกิจ นานาผาพัน (Nana Papan) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
   (3) ธุรกิจ หมาลานางฟา สาขาวิชาการบัญชี 
   (4) ธุรกิจ ตําติดแซบ  สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 
   (5) ธุรกิจ ขาวไขเจียวฟูทะลุกระทะ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   (6) ธุรกิจ ปู Zeed  สาขาวิชาการตลาด 

  

1.1.2) เชิงคุณภาพ  
     วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประจําปการศึกษา 2563 ระดับ 3 ดาว ในระดับ
จังหวัด เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

   1.1.3 ผลสะทอน 
   นักเรียน นักศึกษาผานการอบรม สามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตอยอดสูการ
เปนผูประกอบการและเปนท่ียอมรับจากองคการ หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระท่ีม่ันคงและยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได 
เปนแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืนๆ เปนแหลงเรียนรูแกองคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการศึกษาดูงาน 
 

  1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยมีการวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) ดําเนินกิจกรรมเตรียมความพรอมซอมทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีเขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเปนมืออาชีพและความเปนเลิศของนักศึกษาแตละ
ภาควิชาและไดเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการในการฝกทักษะผูเรียนเพ่ิมเติม 
   2) ภาควิชาดําเนินกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกตัวแทน
นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพในระดับอศจ. ระดับภาค และระดับชาติ โดยการ 
มีสวนรวมของหนวยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะหบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพ 
ใหเกียรติเปนกรรมการคัดเลือกตัวแทน 
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1) ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  
  ตารางท่ี 4.3 ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  

 

สาขาวิชา 
ช่ือผลงานการประกวด  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ผลการแขงขัน 
รางวัล ระดับการแขงขัน 
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ระดับ ปวช.            

การบัญชี 
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงาน
บัญช ี

          

การตลาด 
ทักษะการนําเสนอขายสินคา The 
Marketing Challenge 

  
 

       

การเลขานุการ 
 

-ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร           
-ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร           

คอมพิวเตอรธุรกิจ -           
แฟชั่นและสิ่งทอ 
 

ทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแตงกาย 

          
          

อาหารและโภชนาการ 
 

ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิง
ธุรกิจ 

          
          

คหกรรมศาสตร -           

การโรงแรม 
 
 

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
-ประเภท Classic Bartender 

 
 

      
 

  
 

-ประเภท Flair Bartender           

คอมพิวเตอรกราฟก ทักษะการออกแบบ 2D 
แอนิเมชั่น 

          
          

รวม ปวช. 9 3   
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1) ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 (ตอ) 
ตารางท่ี 4.3 ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี (ตอ) 

 

สาขาวิชา 
ช่ือผลงานการประกวด  

การแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ผลการแขงขัน 
รางวัล ระดับการแขงขัน 
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ระดับ ปวส.            

การบัญชี 
ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ืองานบัญชี 
          

การตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก 

 

-ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ           

-ทักษะกลยุทธการตลาดเชงิ
สรางสรรค “Creative 
Marketing plan” 

         
 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-
Commerce) 

         
 

การจัดการสํานักงาน 

 

 

ทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก 

          

         
 

เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
ทักษะการออกแบบและตัด

เย็บเครื่องแตงกาย 

         
 

อาหารและโภชนาการ 

 

ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสู
มาตรฐานสากล 

         
 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร -           

การโรงแรม -           

คอมพิวเตอรกราฟก 
ทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมชั่น 

         
 

รวม ปวส. 8 1   

รวมท้ังปวช. ปวส. 17 4   
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           2) ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
         ตารางท่ี 4.4 ผลการดําเนินงานการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

 

ช่ือผลงานการประกวด  
การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 

ผลการแขงขัน 
รางวัล ระดับการแขงขัน 
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ระดับ ปวช. ปวส.           

1) การประกวดเลานิทาน พ้ืนบาน ผูเรียนระดับชั้น  
ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 1 คน 

          

2) การประกวดรองเพลง            
     - ประเภทสากลชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1  
สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน 

          

     - ประเภทสากลหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2  
สาขาวิชาการโรงแรม  จํานวน 1 คน 

          

     - ประเภทไทยลูกทุงหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 
สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 

          

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

          

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

          

3) การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ  
(English Public Speaking Contest) ผูเรียนระดับชั้น  
ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก จํานวน 1 คน 

          

          

4) การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย ในหัวขอ  
“อาชีวะไทย : อนาคตเรา - อนาคตชาติ”  
ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 

          

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

  
 

       

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

          

          

ระดับ ปวช. ปวส. 10 2   
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ผลสัมฤทธิ์ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลการเขารวมประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน  
ปรากฏผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
  มีผูเรียนไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 38 รางวัล และการแขงขันทักษะ 
พ้ืนฐาน จํานวน 22  รางวัล ดังนี้ 
 - การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
  1) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 17  รางวัล ดังนี้  
   (1) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ผูเรียนระดับชั้น 
ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน 
   (2) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา The Marketing Challenge 
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน 
   (3) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 
สาขาวิชาเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (4) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น 
ปวช. สาขาวิชาเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (5) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
   (6) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (7) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน 
   (8) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน  
   (9) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ผูเรียน ระดับชั้น  
ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน 
   (10) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 2  คน 
     (11) ชนะเลิศ  จากการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวส. 
สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 5 คน 
   (12) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค “Creative 
Marketing plan” ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาการตลาด   จํานวน 4 คน 
   (13) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 คน 
   (14) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 คน 
   (15) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
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   (16) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู
มาตรฐานสากล ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 2 คน 
   (17) ชนะเลิศ จากการแขงขันทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น ผูเรียนระดับชั้น 
ปวส. คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน   

2) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด  จํานวน 17 รางวัล ดังนี้ 
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการใช
คอมพิวเตอรในงานบัญชี ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน 
   (2) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา 
The Marketing Challenge ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน 
   (3) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (4) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการพิมพอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 1 คน 
   (5) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ และ 
การตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 4 คน 
   (6) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (7) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Classic Bartender  ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 1 คน 
   (8) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Flair Bartender  ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน 
   (9) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ 2D  
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวชิาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน 
   (10) รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะ 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน  2 คน 
   (11) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 5 คน 
   (12) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะกลยุทธการตลาด 
เชิงสรางสรรค “Creative Marketing Plan” ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน 
   (13) รางวัลชนะเลิศ จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2  คน 
   (14) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 คน 
   (15) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ
และการตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน 
   (16) รางวัลชนะเลิศ  จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ 
และการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 2 คน 
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   (17) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ 3D  
แอนิเมชั่น ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/ดิจิทัลกราฟก จํานวน 3 คน 
 

3) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค  จํานวน 4 รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะ 
การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  จํานวน  1 รางวัล จากการแขงขันทักษะ 
การออกแบบ 2D แอนิเมชั่น ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน 
   (3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1  รางวัล จากการแขงขันทักษะ 
การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. จํานวน 4 คน 
   (4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะ 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการจัดการ
สํานักงาน  จํานวน  1  คน 
  4) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาต ิจํานวน  -  รางวัล (ยังไมมีการจัดการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))           
         

- การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน 
  1) รางวัลการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา จํานวน 10  รางวัล ดังนี้  
   (1) ชนะเลิศ จากการแขงขันการประกวดเลานิทาน พ้ืนบาน ผูเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 
สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 1 คน 
   (2) ชนะเลิศ จากการการประกวดรองเพลง  จํานวน 5 ประเภท ดังนี้ 
  - ประเภทสากลชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน 
  - ประเภทสากลหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม  จํานวน 1 คน 
  - ประเภทไทยลูกทุงหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 
   (3) ชนะเลิศ จากการประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก  จํานวน 1 คน 
   (4) ชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย ในหัวขอ  
“อาชีวะไทย : อนาคตเรา - อนาคตชาติ” ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 
   (5) ชนะเลิศการประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
          - ระดับ ปวช. ผูเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 5 คน 
          - ระดับ ปวส. ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 5 คน 

  2) รางวัลการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด จํานวน 10 รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันการประกวดเลานิทาน พ้ืนบาน ผูเรียนระดับชั้น  
ปวช.2/1 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 1 คน 
   (2) รางวัลชนะเลิศ จากการการประกวดรองเพลง  จํานวน 5 ประเภท ดังนี้ 
  - ประเภทสากลชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 คน 
  - ประเภทสากลหญิง ผูเรียนระดับชั้น  โตะดํา ปวส.2 สาขาวิชาการโรงแรม  จํานวน 1 คน 
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  - ประเภทไทยลูกทุงหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลชาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1/2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 1 คน 
  - ประเภทไทยสากลหญิง ผูเรียนระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 
   (3) รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ   
(English Public Speaking Contest) ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก  จํานวน 1 คน 
   (4) รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจนภาษาไทย ในหัวขอ  
“อาชีวะไทย : อนาคตเรา - อนาคตชาติ” ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 1 คน 
   (5) รางวัลชนะเลิศการประกวดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
          - ระดับ ปวช. ผูเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 5 คน 
          - ระดับ ปวส. ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1/3 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 5 คน 

  3) รางวัลการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค  จํานวน 2  รางวัล ดังนี้  
   (1) รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดการพูดในท่ีสาธารณะเปน
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) ผูเรียนระดับชั้น ปวส.1 ดิจิทัลกราฟก  จํานวน 1 คน 
   (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผูเรียนระดับชั้น ปวส. 1/3 การบัญชี จํานวน  5  คน 
  4) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาต ิ จํานวน  -  รางวัล (ยังไมมีการจัดการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพระดับชาติ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))   

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   1) ผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพสงผลใหเกิดความม่ันใจในการประกอบอาชีพ
เม่ือจบการศึกษา 
   2) ผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สรางเสริม
ประสบการณ มีทัศนท่ีดีตอวิชาชีพของตนเพ่ิมมากข้ึน 
   3) ผูเรียนไดประสบการณเปดโลกทัศนความรูดานวิชาชีพจากผูเขาแขงขันตางสถาบัน 
   4) ผูเรียนมีทักษะความชํานาญสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
  จากขอมูลดังกลาวขางตน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
ไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา 
เพ่ือคัดเลือกผูท่ีมีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพท่ีเหมาะสมในการเขารวมประกวดและแขงขันท้ังใน ระดับจังหวัด 
ระดับภาค และนําผลการเขงขันมาสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึนอยางตอเนื่อง จากผลการประกวด
และแขงขันทักษะวิชาชีพมีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพชีพในระดับจังหวัด และ
ระดับภาค มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ดี 

 1.2.3) ผลสะทอน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สนับสนุนใหผูเรียนทุกสาขาวิชา ท้ังระดับปวช. และ
ปวส. ไดใชความรูความสามารถทักษะทางวิชาชีพเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานของ
ผูเรียน จนไดรับรางวัลในระดับจังหวัดและระดับภาคอยางตอเนื่อง ผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนผูมีทักษะ
ทางดานวิชาชีพเปนท่ีประจักษ สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพในอนาคตไดตรงตามความตองการของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
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 4.1.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

  การดําเนินงาน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการจัดระบบดูแลผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกปญหา
การออกกลางคันอยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเรียน 
ดังนี้ 
  1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือปรับพฤติกรรมและชี้แจงกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ 

  2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม  

  3) จัดประชุมผูเรียน ผูปกครอง เพ่ือแจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ และประสานความ

รวมมือกับผูปกครองในการดูแลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตรกําหนด 

  4) มีการดําเนินงานประชาสัมพันธขาวสาร อบรมหนาเสาธง ครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนในท่ี

ปรึกษาหนาเสาธง เพ่ือดูแลพฤติกรรมและใหการอบรมผูเรียนทุกวัน 

  5) ครูท่ีปรึกษาพบผูเรียนในคาบ Homeroom สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือดูแลและแนะแนว

ผูเรียนเปนรายบุคคล ดานการเรียนและดานพฤติกรรม 

  6) โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน เพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

อยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาท่ีกําหนด  โดยในปการศึกษา 2563 ไดจัดกิจกรรม

เยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และท่ีอยูอาศัยของผูเรียน มีการจัดทําแฟมประวัติประจําตัวผูเรียน และการคัด

กรองผูเรียนเพ่ือจัดกลุมผูเรียนเปนขอมูลในการหาแนวทางแกปญหาท่ีเหมาะสม 

  7) โครงการหารายไดระหวางเรียน เพ่ือสงเสริมการมีรายไดของนักเรียน นักศึกษา และใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน โดยจัดใหผูเรียนออกรานจําหนายสินคา 

  8) มีการจัดหาทุนแกผูเรียนท่ีมีฐานะยากจน เพ่ือสรางโอกาสในการศึกษาและเปนขวัญ

กําลังใจแกผูเรียน 

  9) มีการดําเนินงานกิจกรรมขับข่ีปลอดภัย ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการขับข่ี โดยบริษัทกลาง คุมครองผูประสบภัย 

จังหวัดปตตานี และสถานีตํารวจภูธรจังหวัดปตตานี ใหความอนุเคราะหบุคลากรในการใหความรู ความเขาใจ

กฎจราจรและการขับข่ีปลอดภัย 

  10) มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายใต

โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความ

พรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
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 ตารางท่ี 4.5 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
 

สาขาวิชา 
จํานวน

ผูเรียนแรก
เขาของรุน 

ผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษา 

ผูที่ออกกลางคัน 
ผูเรียนที่ไมสําเร็จ

การศึกษา 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับชั้น ปวช.        
การบัญช ี 40 35 87.50 5 12.50 0 0.00 
การตลาด 8 6 75.00 0 0.00 1 12.50 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 30 21 70.00 7 23.33 2 6.67 
การเลขานุการ 8 6 75.00 2 25.00 0 0.00 
แฟชั่นและสิ่งทอ 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 
วิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก 20 15 75.00 5 25.00 0 0.00 

รวมระดับ ปวช. 151 113 74.83 33 21.85 4 2.65 
ระดับชั้น ปวส.        
การบัญช ี 127 108 85.04 15 11.81 4 3.15 
การตลาด/การจดัการธุรกิจคาปลกี 26 16 61.54 9 34.62 1 3.85 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 68 55 80.88 9 13.24 4 5.88 
การจัดการสํานักงาน 24 17 70.83 7 29.17 0 0.00 
เทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ 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/การทองเที่ยว 32 28 87.50 4 12.50 0 0.00 
ดิจิทัลกราฟก 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 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีระบบการจัดทําขอมูล และระบบดูแลผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาใหมากท่ีสุด สงผลใหมีสัดสวน
ของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2563 มีผูสําเร็จ
การศึกษา เทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 393 คน จากจํานวน
ผูเรียนแรกเขา 505 คน จําแนกเปน 
         - ระดับปวช. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 113 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 151 คน 
 คิดเปนรอยละ 74.83 
        - ระดับปวส. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 280 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 354 คน   
คิดเปนรอยละ 79.10 
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  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนท่ีสําเร็จการศึกษาในภาพรวม 
คิดเปนรอยละ 77.82 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

  1.1.3) ผลสะทอน  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สามารถแกปญหาการออกกลางคัน (Drop out) ของ
ผูเรียนใหมีจํานวนท่ีลดลงอยางตอเนื่องจนเปนท่ียอมรับและเปนแบบอยางท่ีดีแกวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนไดมาตรฐานการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 ท่ีกําหนด 
รอยละ 95.16 ของจํานวนนักเรียน นักศึกษา ปสุดทายเม่ือเทียบกับจํานวนผูสําเร็จการศึกษาของแตละ 
ปการศึกษา 

 1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริมสนับสนุน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) สงเสริมใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เปนคนดี มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย รูจักการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 
เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีจิตสาธารณะ มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนและเปนคนดีของสังคม โดยการดําเนินงานตามโครงการ ดังน้ี 
  1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม สงเสริมคุณธรรม ตามอัตลักษณวิทยาลัยฯ  ซื่อสัตย ตรงเวลา 
รักษาวินัยดีเย่ียม เปยมจิตสาธารณะ แกนักเรียน นักศึกษา  
  2) โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษา กลาคิด  
กลาทํา กลาแสดงออก  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละเพื่อสวนรวม รูจักการทํางานเปนทีม 
  3) โครงการในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   
  4) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม 
พืชทองถิ่น ศึกษาลักษณะพันธุกรรมของพืชแตละชนิดและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อศึกษาประโยชนท่ีไดจาก
พืชชนิดตางๆ และสรางความตระหนักในการรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปญญาดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
  5) โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรปาไมใหดํารงเพื่อสรางความสมดุลทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่นใหย่ังยืน 
  6) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตยและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
และตระหนักถึงความเปนประชาธิปไตย    
  7) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียน 
นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
ของไทยและของทองถิ่น สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู 
  8) ดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา 
ไดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดเขารวม ฝกฝนความมีวินัย และพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
  9) โครงการ Big Cleaning Day 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการดําเนินงานผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปการศึกษา 2563  
 

สาขาวิชา 
จํานวนนักเรียน

ทั้งหมด 
จํานวนผูเรียนที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
รอยละผูเรียนที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ระดับชั้น ปวช.    
การบัญช ี 123 120 97.56 
การตลาด 25 22 88.88 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 91 91 100 
การเลขานุการ 12 12 100 
แฟชั่นและสิ่งทอ 4 4 100 
อาหารและโภชนาการ 74 64 86.49 
การโรงแรม 37 34 91.89 
วิจิตรศิลป /คอมพิวเตอรกราฟก 55 55 100 

รวมระดับ ปวช. 421 402 95.49 

ระดับชั้น ปวส.    
การบัญช ี 228 223 97.81 
การตลาด 34 33 97.06 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 7 7 100 
เทคโนโลยธีุรกิจดิจิทัล 128 128 100 
การจัดการสํานักงาน 56 55 98.21 
เทคโนโลยีแฟชั่นและเคร่ืองแตงกาย 33 33 100 
อาหารและโภชนาการ 73 70 95.89 
การบริหารงานคหกรรมศาสตร 2 2 100 
การโรงแรม 46 42 91.30 
ดิจิทัลกราฟก 35 35 100 

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

จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ในระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 95.72 
จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ในระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 97.82 
จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค ของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ   96.90 
 ผลสัมฤทธ์ิ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลการพัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค เปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพ่ือ
สวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนได รูจักการทํางานเปนทีม อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนและเปนคนดีของสังคม มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผล
การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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  1.2.1) เชิงปริมาณ 
   มีผู เรียนท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 
1,053 คน จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 1,063 คน คิดเปนรอยละ 96.90 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   ผูเรียนรอยละ 96.90 มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม  
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.2.3) ผลสะทอน  
   สถานศึกษามีกิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียน เชน โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การเขารวมกิจกรรม
ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และวันสําคัญตางๆ สงผลใหองคกร หนวยงานภายนอกหรือผูท่ี
เก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึง
ประสงค เปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม เปนท่ีตองการของสถานประกอบการ  

           1.3) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษาจาก 
ปท่ีผานมา มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ  
มีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแตละหลักสูตรแตละระดับสาขางานใหเปนท่ีพึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  1) มีการดําเนินงานโครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือสํารวจนักเรียน นักศึกษา  
ท่ีสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําในสถานประกอบหรือหนวยงาน นักศึกษาท่ีประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอ
ภายใน 1 ป โดยครูท่ีปรึกษาใหผูเรียนในท่ีปรึกษาทุกคน กรอกขอมูลประวัติสวนตัวในปจจุบันและในอนาคต
เพ่ือการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา  
  2) ครูท่ีปรึกษาสรางกลุมไลน (Line) ของนักเรียนในท่ีปรึกษาและชี้แจงใหนักเรียนในท่ี
ปรึกษาทราบถึงความสําคัญในการแจงหรือติดตามขอมูลขาวสารเพ่ือการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 
  3) ครูท่ีปรึกษาใหคําแนะนําเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพแกผูเรียนในท่ีปรึกษารวมกับ
งานแนะแนวอาชีพและการศึกษาตอ 
  4) มีการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพ่ือฝกทักษะ
ประสบการณใหแกผูเรียนแตละสาขาวิชาชีพ 
  5) มีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนในแตละสาขาวิชาชีพเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถ 
  6) มีการดําเนินโครงการแนะแนวศึกษาตอ จัดหางาน แกผูเรียนท่ีจะสําเร็จการศึกษาใชเปน
ขอมูลในการศึกษาตอและทํางานในสถานประกอบการหรือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัว 
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  7) มีการดําเนินงานโครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนจบการศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพรอมแกนักศึกษาในการเขาสูตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
รวมถึงเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 
  8) มีการดําเนินโครงการมอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือแสดงความยินดีแก
นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
  9) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานรวมกับครูท่ีปรึกษา ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 
และสงแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จ
การศึกษาไปศึกษาตอ สถานประกอบการ หนวยงาน ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา  
 

     ตารางท่ี 4.7 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ 
 

สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ

การศึกษา 
ปท่ีผานมา 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ 
มีงานทําในสถาน

ประกอบการ 
หนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

ประกอบอาชีพ
อิสระ 

ศึกษาตอ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับชั้น ปวช.    
การบัญช ี 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 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 29 - - - - 27 93.10 27 93.10 
การโรงแรม 9 - - - - 9 100 9 100 
คหกรรมศาสตร 2 - - 1 50 1 50 2 100 
แฟชั่นและสิ่งทอ 4 - - 2 50 2 50 4 100 
อาหารและโภชนาการ 20 - - 1 5 19 95 20 100 
วิจิตรศิลป 1 - - - - 1 100 1 100 
คอมพิวเตอรกราฟก 8 - - 2 25 6 75 8 100 

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

การบัญช ี 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 
การจัดการธุรกิจคาปลีก 3 - - 3 100 - - 3 100 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 72 19 26.39 19 26.39 33 45.83 71 98.61 
การจัดการสํานักงาน 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 
เทคโนโลยีแฟช่ันฯ 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 
คอมพิวเตอรกราฟก 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  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ท้ังดานความรู ความสามารถและดานคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณคุณธรรมของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1.3.1) เชิงปริมาณ 
      จํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปวช.และระดับปวส.ปท่ีผานมา มีจํานวนท้ังสิ้น 
467 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 446 คน คิดเปนรอยละ 95.50
จําแนกตามระดับ ดังนี้ 
   1) ระดับปวช. ปท่ีผานมาจํานวนท้ังสิ้น 120 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 98.33 
   2) ระดับปวส. ปท่ีผานมาจํานวนท้ังสิ้น 347 คน ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 328 คน คิดเปนรอยละ 94.52 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ 
     รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาท่ีผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ท้ังหมดใน 
ปการศึกษาท่ีผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 95.50 เทียบกับเกณฑการประเมินมี
คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.3.3) ผลสะทอน 
             สถานศึกษามีกระบวนการติดตามผูสําเร็จการศึกษาและจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับการ 
มีงานทําและการศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทําใหไดรับขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษาเปนท่ีนาพอใจและเปนท่ียอมรับในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
 

           2) จุดเดน 
       ดานความรู 
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดดําเนินการใหผูเรียนชั้นปสุดทายในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยมีคุณภาพการทดสอบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเปนรอยละ 100  
                      ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
              วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ใหความสําคัญในการดูแลและแนวแนวอาชีพใหกับผูเรียน  
มีการติดตามดูแลผูเรียนอยางเปนระบบ เชน โครงการเยี่ยมบาน โครงการลดปญหาการออกกลางคัน  
จัดชั่วโมงโฮมรูม เพ่ือใหผูเรียนพบกับครูท่ีปรึกษา โดยทําใหมีผูสําเร็จการศึกษาถึงรอยละ 95.16 เม่ือเทียบ
กับผูเรียนแรกเขา สงผลใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการ
สอนไดมาตรฐานของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยผูเรียนมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 96.90 
ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด มีผลการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ระดับภาค ภาคใต
สถานศึกษาขนาดกลาง และองคการมาตรฐานดีเดน ระดับกลุมจังหวัด (ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) การมี
งานทําและการศึกษาตอผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ีสามารถเขาทํางานและศึกษาตอ
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ท้ังจากภาครัฐและเอกชนมีถึงรอยละ 95.50 ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด กอใหเกิดความพึงพอใจและเปน
ท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 
 

    ดานทักษะการประยุกตใช 
            วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีกระบวนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ
หรือประกอบอาชีพอิสระ มีแผนธุรกิจ จํานวน 6 ธุรกิจ และมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานทุกสาขาวิชา สงผลใหผูเรียน
ไดรับรางวัลในแตประเภทการแขงขันอยางตอเนื่อง 

  

 

   ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
             ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อยางเปนระบบรวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 สาขาวิชา  
จากจํานวนท้ังหมด 9 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 88.89 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 9  
สาขาวิชา  จากจํานวนท้ังหมด 11 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 90.91 มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการ
พัฒนาไปใชในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และสถานประกอบการ มีการติดตามประเมินผล และ
ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

 3) จุดควรพัฒนา 
       (1) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาสงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระอยางเปนรูปธรรมในการดําเนินงานในระยะยาว 
       (2) สถานศึกษาควรมีการพัฒนาปรับปรุงการดูแลผูเรียนผานครูท่ีปรึกษา รวมถึงการแนะแนว
ศึกษาตอ และลงรายละเอียดของแตละสาขาวิชาเพ่ือใหผูเรียนท่ีจะเขามาศึกษาตอในสถานศึกษามีความรู
เก่ียวกับสาขาวิชาชีพในแตละสาขาวิชา โดยใชเทคโนโลยีพ้ืนฐานท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 
 

          4) ขอเสนอแนะ 
       (1) สถานศึกษาควรมีแผนพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ จัดระบบการดําเนินงานของแตละธุรกิจอยางเปนระบบ จนทําใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
       (2) สถานศึกษาควรนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลผูเรียนและติดตามผูสําเร็จการศึกษา ทําให
สะดวกในการเขาถึงขอมูลแกทุกฝายท่ีเก่ียวของผานระบบครูท่ีปรึกษามีการสะทอนขอมูลไปยังผูเก่ียวของได
อยางรวดเร็ว 
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4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

      4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานคลอบคลุม 
ทุกสาขาวิชาและจัดทํารายงานสรุปผลความตองการของตลาดแรงงานใหสถานศึกษาทราบ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
  1) สํารวจความตองการแรงงานในสาขาวิชาและสาขางานตางๆ  
  2) รวมเปนกรรมการกําหนดสมรรถนะในสาขาตางๆ เชน สาขาวิชาการทองเท่ียว สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกระบบทวิภาคี 
  3) เปนผูนําหลักสูตรทวิภาคีไปใชจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และการ          
ฝกสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแกผูเรียน 
  4) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝกทักษะของผูเรียนในสถานประกอบการท้ังใน
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
  5) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ 
เพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนาไปใชในจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี และมีการนิเทศติดตาม ประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการประเมิน  

 ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1.1) เชิงปริมาณ  
   มีสาขาวิชาท่ีมีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการและข้ันตอน
ของการพัฒนาอยางเปนระบบโดยมีผลการประเมินตามขอ ๑) สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๒) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ๓) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ ๔) มีการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดรับการพัฒนา และ ๕) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในระดับ ปวช. จํานวน 8 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังสิ้น 9 สาขาวิชา 
และในระดับ ปวส. จํานวน 10 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังสิ้น 11 สาขาวิชา 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการดําเนินการตามการประเมินท่ีกําหนดและมีผลการ
ประเมินตามขอ ๑,๒,๓,๔,๕ เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะทอน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตาม
มาตรฐานท่ีตลาดแรงงานกําหนด และไดรับการยอมรับและยกยองจากสถานประกอบการ  
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  1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยไดจัดทําโครงการพัฒนา
งานหลักสูตรและการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงรายวิชารวมกับสถานประกอบการ 
นํารายวิชาท่ีพัฒนาปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใชใน
การพัฒนาปรับปรุงตอไปท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.2.1) เชิงปริมาณ  
   จํานวนสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ ปวช.9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด  
9 สาขาวิชา และในระดับ ปวส. 11 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 11 สาขาวิชา 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ในระดับ ปวช. รอยละ 100 และ ในระดับ ปวส. รอยละ 100  
ของจํานวนสาขาท้ังหมดเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.2.3) ผลสะทอน  
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน สถานประกอบการ  
ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 

      4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

   1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหครูผู สอนจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผู เรียน เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยไดดําเนินการ ดังนี้  
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC ทุกภาคเรียน เพ่ือเปนแนวทางให
ครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียน 
  2) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสายการ
บังคับบัญชาเพ่ืออนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรู ตามท่ีงานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ฝายวิชาการกําหนดในแตละภาคเรียน สรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูเม่ือสิ้นภาคเรียน 
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  3) สงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุก
สาขาวิชาเพ่ือใชในการจัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน  เปนการชวยเพ่ิมทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีเหมาะสมกับ
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 
  4) สถานศึกษากําหนดนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคผูเรียน 
  5) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนนการวัด
และประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถรายวิชาและศักยภาพ
ของผูเรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินท่ีมุงเนน
สมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาท่ีกําหนด 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
สูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 

  1.1.1) เชิงปริมาณ  

     มีครูผูสอนท่ีจัดแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ จํานวน 60 คน 
จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 95.24 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามขอ  
1) ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ๒) ครูมี
แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน PjBL , Active Learning ,STEM Education , RBL เปนตน ๔) ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม และ
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ๕) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลายเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.1.3) ผลสะทอน 
   ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะ
รายวิชาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผูสอน สถานประกอบการ หนวยงานและองคกร
ภายนอก ยอมรับและยกยองคุณภาพของผูเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคในการจัดทําผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐท่ีหลากหลายเขารวมประกวดกับหนวยงานและองคกร
ภายนอกอยางสรางสรรค ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
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 1.2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
  1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือเปน
แนวทางใหครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียน 
  2) มอบหมายใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาท่ีสอนและเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ และสงแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการ
เปนผูกําหนดในแตละภาคเรียน นําไปสรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน 
  3) มีการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุก
สาขาวิชาเพ่ือใชในการจัดการเรียนสอนท่ีมีคุณภาพยิ่งข้ึน เปนการชวยเพ่ิมทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีเหมาะสมกับ
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 
  4) มีการกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  5) มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว 
รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนน
การวัดและประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชา 
และศักยภาพของผูเรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการ
ประเมินท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาท่ีกําหนด 
 

 ตารางท่ี 4.8 ผลการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 

สาขาวิชา 
จํานวนครู
ท้ังหมด 

ครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน รอยละ 
การบัญชี 9 9 100 
การตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก 9 9 100 
การเลขานุการ/การจัดการสํานกังาน 4 4 100 
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 6 6 100 
แฟชั่นและสิ่งทอ 5 4 80.00 
อาหารและโภชนาการ 7 7 100 
คหกรรมศาสตร 2 2 100 
การโรงแรมและการทองเท่ียว 4 4 100 
วิจิตรศิลป/ดิจิทัลกราฟก 5 3 60.00 
สามัญสัมพันธ 12 12 100 

รวม 63 60 95.24 
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 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ 

   ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ จํานวน 60 คน จากจํานวนครูท้ังหมด 63 คน คิดเปน รอยละ 95.24 

1.2.2) เชิงคุณภาพ 

   รอยละของครูท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 95.24 ของจํานวนครูผูสอนท้ังหมด  

เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

  1.2.3) ผลสะทอน  

   การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ เปนตนแบบท่ีดีใหแกสถานศึกษาอ่ืนๆ 

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและศักยภาพของผูเรียน บริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน 

นโยบายของรัฐ และสภาพแวดลอม ผูเรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชา เกิดองคความรูเปนไปตามสมรรถนะรายวิชา 

 1.3) การจัดการเรียนการสอน 
 การดําเนินงาน 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนใหมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน โดยการเสนออัตราตําแหนงท่ีตองการตอหนวยงานตนสังกัด หากไมมีอัตราท่ีตองการจะ
พิจารณาจัดจางครูพิเศษสอน เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
  2) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับข้ันกอนเปดภาคเรียน ซ่ึงฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูของแตละภาคเรียน      
  3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝกงาน 
(ระบบทวิภาคี) และไดกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามอัตลักษณ  
ของสถานศึกษา คือ พอเพียง ซ่ือสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม  
  4) วิทยาลัยฯไดสงเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหแก
ทุกสาขาวิชา  
  5) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย ๑ รายวิชาตอภาคเรียน 
และเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ัน และมีการรายงานการสงวิจัยในชั้นเรียน 
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          ตารางท่ี 4.9 ผลการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
 

รายการ 
จํานวน
ครูผูสอน
ท้ังหมด 

จํานวน 
ครูผูสอน 

รอยละ 

1. ครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 63 59 93.65 
2. ครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 63 60 95.24 
3. ครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

63 63 100 

4. ครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

63 63 100 

5. ครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู 

63 62 98.41 

ภาพรวม 77.46 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.3.1) เชิงปริมาณ 
    1) มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 59 คน จากจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 93.65 จําแนกเปน 
    - สาขาวิชาบัญชี มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 9 คน  
จากจํานวนท้ังหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 100 
    - สาขาวิชาการตลาด มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 
9 คน จากจํานวนท้ังหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 100 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอน จํานวน 4 คน จากจํานวนท้ังหมด 6 คน คิดเปนรอยละ  66.66 
    - สาขาวิชาการโรงแรม มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน
จํานวน 3  คน จากจํานวนท้ังหมด 4 คน คิดเปนรอยละ 75.00 
    - สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอนจํานวน 4  คน จากจํานวนท้ังหมด 4  คน คิดเปนรอยละ 100 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแตงกาย มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 5 คน จากจํานวนท้ังหมด 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
    - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอน จํานวน  6  คน จากจํานวนท้ังหมด  7  คน คิดเปนรอยละ 85.71 
    - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ท่ีสอน จํานวน  2  คน จากจํานวนท้ังหมด  2  คน คิดเปนรอยละ 100 
    - สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟกมีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 5 คน จากจํานวนท้ังหมด  5  คน คิดเปนรอยละ 100 
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    - สาขาวิชาสามัญสัมพันธ มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน
จํานวน  12  คน จากจํานวนท้ังหมด  12  คน คิดเปนรอยละ 100 
   ๒) มีครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จํานวน 60 คน จากจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 95.24 
   ๓) มีครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 63  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด  
63 คน คิดเปนรอยละ 100 
   ๔) มีครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 63  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 100 
   ๕) มีครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ
จัดการเรียนรู จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 98.41 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ 
   รอยละของครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบ
ทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู  ครูมีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเฉลี่ยรอยละ 77.46 ของจํานวนครูท้ังหมด เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน  
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
  1.3.3) ผลสะทอน 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพสงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ไดรับรางวัลจากการประกวดและ
เขารวมการแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับนานาชาติ จนเปนท่ียอมรับของหนวยงานตางๆ  
 

 

 1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
        การดําเนินงาน 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน นําเอาหลักการและกลยุทธ 
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน ท่ีชวยใหผูเรียนมีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจ 
ท่ีเหมาะสม ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความมุงม่ันตั้งใจและมีความสุขในการเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูและ
การดูแลแนะแนวผูเรียนของครูผูสอนและครูท่ีปรึกษาประจําชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยใหครูผูสอนทุกคน
ดําเนินการจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาท่ีสอนและหรือผูเรียนท่ีปรึกษาเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ
ในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับความตองการศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและ
ชวยเหลือและแนวผูเรียนท่ีปรึกษาอยางเหมาะสม สงเสริมใหครูใชเทคนิคและการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะและเกิดองคความรู สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนใช
วิธีการเสริมแรงท่ีทําใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจมุงม่ันและตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลชวยเหลือผูเรียน
ดานการเรียนและดานอ่ืนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการบริหารจัดการชั้นเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 
 

 
รายการ 

จํานวน
ครูผูสอน
ท้ังหมด 

จํานวน
ครูผูสอน 

รอยละ 

1. ครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 63 63 100 
2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารเทศและเอกสารประจาํชัน้เรียนและรายวิชาเปน
ปจจุบนั 

63 63 100 

3. ครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ตอการเรียนรู 

63 63 100 

4. ครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน 63 63 100 
5. ครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืนๆ 63 63 100 

ภาพรวม 100 
  

 ผลสัมฤทธิ์ 
        1.4.1) เชิงปริมาณ 
         1) ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 63 คน จากจํานวน
ครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 100 
         2) ครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลเอกสารประจําชั้นเรียนเปนปจจุบัน จํานวน 63 คน จาก
จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 100 
         3) ครูผูสอนมีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู จํานวน 63 คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 100 
        4) ครูผูสอนมีวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน จํานวน 63 คน 
จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 100 
        5) ครูผูสอนมีการชวยเหลือดูแลผูเรียนดานการเรียนและดานอ่ืนๆ จํานวน 63 คน จาก
จํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ 100 
 

       1.4.2) เชิงคุณภาพ 
       รอยละของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนตามประเด็นท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 100 
เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

       1.4.3) ผลสะทอน  
        สถานศึกษากําหนดใหครูผูสอนทุกคนมีบทบาทหนาท่ีเปนครูท่ีปรึกษา เพ่ือใหมีการจัดทํา
ขอมูลผูเรียนในท่ีปรึกษาเปนรายบุคคล โดยมีเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา มีการสรางกระบวนการติดตาม
ผูเรียนอยางเปนระบบ ใชเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูรวมท้ังกระตุน
เสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลผานบาทบาทหนาท่ีของครูท่ี
ปรึกษาอยางเขมแข็ง สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ความ
ตองการของผูเรียน ผูเรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดําเนินชีวิตและมีความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอนประจําวิชา  หนวยงานองคกรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีมี
คุณภาพของครู 
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 1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
 การดําเนินงาน 
      1) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพท้ังในรูปแบบ
ของการอบรม การประกวดและการแขงขัน ศึกษาดูงานแหลงรูในหนวยงานองคกร และสถานประกอบการ  
      2) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองตามเกณฑในการพัฒนาตนเอง 
อยางนอย 12 ชั่วโมง   
      3) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
ดวยแอฟพลิเคชั่น Echo English 
      4) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      5) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนดวยกระบวนการ PLC ประกาศจัดตั้งกลุม จัดชั่วโมง PLC 
ในทุกวันพุธของสัปดาหในตารางสอนของครูผูสอนทุกคน  
      6) มีการจัดทําวิจัยฉบับสมบูรณและสงเสริมสนับสนุนใหครูเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน  

 ผลสัมฤทธิ์ 
               วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นําผลการพัฒนาตนเอง
มาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 
ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 

  1.5.1) เชิงปริมาณ  
   1) จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
จากจํานวนครูท้ังหมด  63  คน คิดเปนรอยละ 98.41 
   2) จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป  62 คน 
จากจํานวนครูท้ังหมด 63  คน คิดเปนรอยละ 98.41 
   3) จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 62  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63  คน คิดเปนรอยละ 98.41 
   4) จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63  คน คิดเปนรอยละ 98.41 
   5) จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร  62  คน จากจํานวนครูผูสอนท้ังหมด 63 คน คิดเปนรอยละ  98.41  
 

  1.5.2) เชิงคุณภาพ  
               สถานศึกษามีครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยรอยละ 99.68 
ของครูผูสอนท้ังหมด เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

  1.5.3) ผลสะทอน  
              สถานศึกษาจัดใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN และมีการเขารวมการ
พัฒนาวิชาชีพตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และมีการนําผลการพัฒนาตนเองใชใน
การจัดการเรียนการสอนรวมถึงตองจัดทําผลงานหรือนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหกับองคกร 
หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอนในสาขาวิชาชีพ  
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 1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน     
 การดําเนินงาน 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
ใหสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) มีจุดปลอยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทําใหครูสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนไดสะดวก มีขอมูลท่ีทันสมัย สงเสริมทักษะและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน  
  2) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอน  
โดยไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร ไวประจําหองเรียนเพ่ือความสะดวกในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
  3) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสมารทโฟนเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเขาถึง
ขอมูลเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนากรณีท่ีเครื่องคอมพิวเตอรขัดของ 

 4) มีการดําเนินการตอสัญญาการใหบริการอินเทอรเน็ต กับ บริษัททริปเปลทีอินเทอรเน็ต จํากัด  

 ผลสัมฤทธิ์ 
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 
ใหสามารถใชงานไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
  1.6.1) เชิงปริมาณ  
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีหองเรียน และหองปฏิบัติการ จํานวนท้ังหมด 60 หอง  
มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 60 หอง คิดเปนรอยละ 100  
        1.6.2) เชิงคุณภาพ  
         รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสามารถ 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมิน 
มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
        1.6.3) ผลสะทอน  
        สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนใชสืบคนขอมูล และครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ 
มีความพึงพอใจตอการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  
 

     4.2.3) ดานการบริหารจัดการ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑) มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา ๙ ดาน ไดแก  
   (๑) ขอมูลท่ัวไป  
   (๒) ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  
   (๓) ขอมูลตลาดแรงงาน  
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   (๔) ขอมูลบุคลากร  
   (๕) ขอมูลงบประมาณ และการเงิน  
   (๖) ขอมูลครุภัณฑ   
   (๗) ขอมูลอาคารสถานท่ี   
   (๘) ขอมูลหลักสูตรและการสอน   
   (๙) ขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัดปตตานี  
  ๒) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสราง ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  

  ๓) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ Internet 
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 
  ๔) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบสารสนเทศ  
  ๕) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา  
  6) มีการดําเนินโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
  7) มีการดําเนินโครงการจางปรับปรุงสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ พรอม
ระบบหองเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ผลสัมฤทธิ์ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบ และกระบวนการ
ในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1) เชิงปริมาณ 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ   
   มีผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามขอ 1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการบริหารจัดการศึกษา  
2) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ 3) ผูบริหาร
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4) ผูบริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา  เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.2) ผลสะทอน 

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  มีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน  มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชนคุมคา สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา  
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 3.2) อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 การดําเนินงาน 

  การดําเนินงาน 

  1) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษา            

ในทุกปงบประมาณ 

  2) จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษา มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัย ท้ังภายในอาคาร และรอบอาคาร วิทยาลัยฯจัดแบงพ้ืนท่ีอาคารอยางเหมาะสม โดยมีคําสั่ง
มอบหมายหนาท่ีการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารตาง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบสถานศึกษา 
ทุกอาคารจัดเจาหนาท่ีทําความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดท่ีตองดําเนินการซอม หากพบมีจุด
ชํารุดเกินวิสัยท่ีจะซอมแซมไดเองจะทําบันทึกใหงานอาคารไปดําเนินการตรวจสอบแกไข และถาจุดชํารุดนั้น
เจาหนาท่ีงานอาคารไดทําการตรวจสอบ หากไมสามารถจะซอมแซมไดก็จะทําบันทึกขออนุญาตหาผูรับจางมา
ดําเนินการ ซอมแซมทุกสิ้นภาคเรียนมีการสํารวจความชํารุด หรือจุด ท่ีตองซอมแซมจากครูท่ีใชอาคาร  
โดยงานอาคารจะรวบรวมดําเนินการซอมแซมในระหวางปดภาคเรียน เพ่ือใหอาคารสามารถใชงานไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  
  3) มีการดําเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีภายใน

สถานศึกษา 

  4) มีการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข    

  5) มีการนํากิจกรรม 5 ส มาใชโดยมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสราง

จิตสํานึกของผูเรียนใหมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดและจิตอาสา เชน กิจกรรม Big Cleaning day 

  6) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหแกผู เรียน เชน โรงจอดรถนักเรียนนักศึกษา    

การจัดพ้ืนท่ีทางเดินเทา ท่ีนั่งสําหรับรอผูปกครองมารับสง และจัดท่ีนั่งพักผอนสําหรับผูเรียนตามจุดตางๆ  

ท่ีเหมาะสม การบริการจําหนายอาหาร ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ และหนาลานอเนกประสงค อาคารเรียน 2  

และบริการอาหารบุพเฟต ณ รานอาหารเทียนทองสําหรับบุคลากร จัดการบริการน้ําดื่มตามอาคารเรียนและ

พ้ืนท่ีท่ัวไปอยางพอเพียง การบริการหองสมุด การบริการรานสหการวิทยาลัยฯ  

  7) จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนการเสริมทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิตให

แกผูเรียน ไดแก พ้ืนท่ีอนุรักษพันธุกรรมพืช ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา โรงงานโรตีกรอบและราน

จําหนายผลิตภัณฑตราครัวอาชีวะ ราน CG Design รานอาหารเทียนทอง โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 

สํานักงานองคการนักวิชาชีพฯ (อวท.) หองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ และหองเรียนอัจฉริยะ 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความ
พรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู ปรากฏผลสัมฤทธิ์การ
ประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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1.2.1) เชิงปริมาณ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝ
กงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล
อมภูมิทัศนของ สถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
  มีอาคารเรียน จํานวน 5 อาคาร มีหองเรียน จํานวน 60 หอง 
  อาคารเรียน ๑ ประกอบดวย หองพักครูคณะบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม หองเรียน
วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว หองวิทยบริการหองสมุด หองเรียนทฤษฎีของประเภท
พณิชยกรรม และหองโสตทัศนูปกรณ  
  อาคารเรียน ๒ เปนหองเรียนปฏิบัติ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ และการจัดการ
สํานักงาน  
  อาคารเรียน ๓ ประกอบดวยหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของประเภทคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรม  
  อาคารเรียน ๔  ประกอบดวยหองเรียนปฏิบัติประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิจิตรศิลป  
สาขาคอมพิวเตอรกราฟก  
  อาคารเรียน 5 ประกอบดวยหองประชมพูพันธุทิพย หองปฏิบัติการสํานักงาน หองเรียน
แผนกวิชาสามัญ  
  อาคารโรงอาหารและหอประชุม  
 1.2.2) เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลการประเมินตามการประเมินขอ ๑,๒,๓,๔,๕ ขอ ๑) 
สถานศึกษามีอาคาร สถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารมและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาสภาพแวดลอม  
ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพ
แวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผู เรียน ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพ 
แวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด ๔) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน  
หองปฏิบัติการ แหลง เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู ๕) สถานศึกษา
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 
หองเรียนหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมและเพียงพอตอความ
ตองการใชงานของผูเรียน เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เม่ือเทียบกับ
เกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  
 1.2.3) ผลสะทอน 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาและดูแลอาคารสถานท่ี หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดาวกในการบริการผูเรียนอยางเพียงพอ สงผล
ใหองคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการยอมรับตอการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานอาคารสถานท่ี ผูเรียนมีความพึง
พอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากท่ีสุด ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของวิทยาลัยฯ 
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 1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบสื่อสารรวมท้ังจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑) มีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีใชงานในสถานศึกษา ไดแก 
   (๑) ระบบสงกําลัง 
   วิทยาลัยฯ  มีระบบสงกําลังไฟฟาหลอเลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยสงผานหมอแปลง
ไฟฟาของวิทยาลัยฯ ไดรับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอเมืองปตตานีอยางสมํ่าเสมอ ทําใหระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ อยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
   (๒) ระบบควบคุม 
   ในแตละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารหรือ
ท่ีเรียกวา ตูสวิทซบอรด ในการจายไฟฟาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟาใหอยูใน
ระดับมาตรฐานท่ีกําหนด มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสม     
   (๓) ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
   ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ควบคุมการจาย
ไฟฟาเขาตัวอาคารโดยมีระบบตูควบคุมไฟฟาภายในอาคาร และไดรับการตรวจเช็คจากผูรับผิดชอบท่ีไดรับ
มอบหมายในวิทยาลัยฯ ท่ีมีความชํานาญทางดานไฟฟาอยางสมํ่าเสมอ ปรับปรุงและซอมระบบไฟถนนท่ี
เชื่อมตอระหวางอาคารใหมีแสงสวางเพียงพอเพ่ือสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา  
   (๔) สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย  
มีการจัดทําแผนการซอม มีการสํารวจและตรวจเช็ค บันทึกการซอม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณไฟฟา โดยการ
นําหลอดประหยัดไฟ LED มาใชทดแทนหลอดไฟเดิมท่ีเสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงาน  
เปลี่ยนอะไหลอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ท่ีเสื่อมสภาพใหสามารถใชงานไดตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณสํารองพรอมใช
งานในยามฉุกเฉิน   
  ๒) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 

วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ําดื่มท่ีถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและ
เพียงพอตอความตองการ อุปโภคและบริโภค  มีการตรวจเช็คอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวเนื่องอยางสมํ่าเสมอ และ
ดําเนินการจัดหา จัดซ้ือ และซอมบํารุงเพ่ือยืดอายุการใชงาน เชน กอกน้ําตามอาคารตางๆ หองน้ํา และจุด
ตางๆ เพ่ือลดคาใชจายประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๓) สถานศึกษามีถนน ชองทางเดินหรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวกปลอดภัย  
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  มีชองทางเดินเทาท่ีปลอดภัยตั้งแตประตูทางเขาวิทยาลัยฯ  
มีชองทางเดินระหวางอาคารเรียนท่ีสะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียนท่ีเปนระเบียบ มีการตัดแตงตนไมริม
ทางเดินใหสวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถท่ีจอดรถท่ีมีความสะดวกและ
ปลอดภัย กวางขวางตอการสัญจรไปมา เชน ทาสีเครื่องหมายตามกฎขอบังคับจราจร มีระบบระบายน้ํารอบ
บริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกทอระบายน้ําโดยคนงานอยางสมํ่าเสมอและบูรณาการกับกิจกรรมจิต
อาสาสําหรับผูเรียนท่ีไมผานกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง  วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการจัดการขยะท่ีมีระบบ
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มุงเนนการมีสวนรวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ตั้งแตการสราง
ความรูความเขาใจแกผูเรียนในการจัดการขยะผานสื่อ ท้ังสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ปาย KT บอรด
ภายในอาคารและสถานท่ีตางๆ มอบหมายผูรับผิดชอบใหความรูแกผูเรียนหนาเสาธง ในการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี  
มีการจัดถังขยะแยกประเภทไวในจุดตางๆ ของวิทยาลัยฯ เพ่ือความสะดวก มีการกําหนดนโยบายใหครู 
บุคลากรและผูเรียนปฏิเสธการใชถุงพลาสติก โดยหันมาใชถุงผาแทน เพ่ือลดปญหาขยะภายในวิทยาลัยฯ 
มอบหมายใหทุกแผนกวิชาตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเปนประจําทุกวัน ใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีปลอดขยะใน
ทุกอาคาร จัดเก็บและรวบรวมขยะ และประสานขอความรวมมือจากเทศบาลเมืองปตตานีนํารถขยะมาจัดเก็บ
ขยะทุกวัน  
  ๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสราง
ไลนกลุม “บุคลากร วอศ.ปน” เพ่ือความสะดวกในการติดตอสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากร ในการแจง
ขอมูลขาวสารตางๆ  และกลุมไลนอ่ืนๆ เชน  “ครูท่ีปรึกษา” เพ่ือสงขาวสารขอมูลตางๆ ระหวางครูท่ีปรึกษา
กับงานครูท่ีปรึกษา “กลุมงานกิจกรรม” เพ่ือติดตอสื่อสารแจงขอมูลขาวสารแกชั้นเรียนตางๆ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆโดยมีสมาชิกกลุมเปนหัวหนาชั้นเรียน ฯลฯ   ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดทุกจุด มีระบบโทรศัพทภายในติดตอไดทุกงาน ทุกฝาย มีระบบการสื่อสาร
ภายนอกท่ีทันสมัยดวยการใชโทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนท่ี โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต
สถานศึกษา ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
  ๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณอยูประจํา
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตรวจบุคคลเขา-ออก ภายในวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอยูเวรรักษาการณและ
ผูตรวจเวรกลางวัน กลางคืนทุกวัน  มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ ครูเวรและผูตรวจเวร 
เพ่ือรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันตอไป มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร มีการติดตั้งกลองวงจรปด
ตามจุดตาง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบเหตุการณตางๆไดงาย 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวย
ประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา
ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  มีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการ
สื่อสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชน
สําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
   1) มีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก ระบบสงกําลัง 
ระบบควบคุม ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัสดุ 
อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย 
   2) มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ  
      3) ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
      4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว  
      5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย  
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  1.3.2) เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการดําเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน 
๕ ขอตามกระบวนการขางตนมีระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน มีระบบประปา น้ําดื่มเพียงพอตอ
ความตองการ มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา 
ระบบกําจัดขยะท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.3.3) ผลสะทอน 
   องคกร หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการยอมรับตอการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการบริหาร
จัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ังการจัดระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทาง
การศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในวิทยาลัยฯ  

 1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการสําหรับผูเรียนและบุคลากรได
คนควาท่ีมีความพรอมและเพียงพอสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการหา
ความรูเพ่ือสงเสริมความรู ดังนี้ 
  1) มีการพัฒนาระบบการสืบคนท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอรเพียงพอ สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและผูเรียน 
  2) มีการสํารวจความตองการหนังสือของแตละแผนกวิชา เพ่ือจัดหาและคัดเลือก ตํารา 
เอกสารทางวิชาการ ท่ีทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและความตองการ
ของผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขามาใชบริการ 
  3) มีการปรับปรุงและสรางบรรยากาศแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน หรือผูสนใจ 
  4) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูลใหแก ครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ  
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอม
และเพียงพอสําหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือ
สงเสริมการเรียนรูปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.4.1) เชิงปริมาณ  
   1) มีอาคารหองสมุด จํานวน 1 หลัง โดยใชพ้ืนท่ีชั้น 2 อาคาร 1 เปนแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน มีการจัดบรรยากาศ การตกแตงท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และการคนควาขอมูล โดยใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีอํานวยความสะดวกโดยเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 25 เครื่องและมี
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดรับจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ จํานวน 1 เครื่อง  
   2) มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
จํานวน 1,049 คน จากผูเรียนท้ังสิ้น 1,063 คน คิดเปนรอยละ 96.68 
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   3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการคนควาหาความรู จํานวน 82 คน 
จากจํานวนท้ังหมด  111  คน คิดเปนรอยละ 73.87 
   4) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ 

   1) มีแผนงานในการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหองสมุดอยางตอเนื่อง 
   ๒) หองสมุดมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการการศึกษาคนควา ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียนโดยสามารถสืบคนเนื้อหา ความรู ท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอม และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี  
   ๓) มีหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัย สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองท่ีสะดวก รวดเร็ว 
   ๔) ผูเรียนเขาใชบริการ รอยละ 96.59  
   ๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการ รอยละ  81.19 
   6) ระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีมีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูล ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ 
   ซ่ึงเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม
  1.4.3) ผลสะทอน 
            ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการท่ีมีตอการบริการของหองสมุดและแหลง
เรียนรูอยูในระดับมาก ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูท่ีเหมาะสมมาใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียน 
พัฒนากระบวนการทํางานท่ีไดรับหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ครูพัฒนาความรูความสามารถใน
วิชาชีพท่ีทันสมัยนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ องคกรหนวยงานตางๆ  
ใหการยอมรับและยกยองกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูเรียนมีทักษะท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
 

 1.5) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศในสถานศึกษา 
 การดําเนินงาน 
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการวางแผนการใชงานดานสารสนเทศโดยเชื่อมโยงกับระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการใชสารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ดังนี้ 
  1) มีการดําเนินการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลทีอินเทอรเน็ต จํากัด  
เพ่ือความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการใชงานดานสารสนเทศ 
  2) มีการแตงตั้งคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสารสนเทศ และกําหนดหนาท่ี
ความรับผิดชอบไวชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถเชื่อมโยง
กับหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได  
  ๓) มีการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีใชงานในทุกพ้ืนท่ี และสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลา และ 
มีประสิทธิภาพ   
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  ๔) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ Internet 
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดจัดเก็บเปนระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหผู บริหารใช 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซ่ึงปรากฏผลสัมฤทธิ์ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
 

1.5.1) เชิงปริมาณ 
   ความเร็วของสัญญานอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงานและสถานศึกษา ผานวงจรเชา 
Internet Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits  
คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการใชงาน 
 

1.5.2) เชิงคุณภาพ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ
ใชงาน สะดวกในการเขาถึงขอมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ครอบคลุมพ้ืนท่ีใชงาน
ภายในสถานศึกษา สมารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับขอมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงเม่ือเทียบกับเกณฑการ
ประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

1.5.3) ผลสะทอน   
  สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษาในการใหบริการผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองทันตอ
เหตุการณ ประหยัดเวลา และเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ สงผลใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก 
 

 

    4.2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการสงเสริมสนับสนุนใหสาขาวิชาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยการมีสวนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน และองคกรตางๆ ซ่ึงไดดําเนินการตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก  สาขาวิชาการโรงแรม  สาขาวิชาการทองเท่ียว 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร   
รวมจํานวนผูเรียน  34  คน  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
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  ข้ันท่ี ๑ ข้ันเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๑.๑ การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ ในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา ตามท่ีลงนาม MOU กับหนวยงานตนสังกัด และมีการ
สํารวจความพรอมของสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยสาขาวิชาท่ีมีความตองการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสํารวจเบื้องตนเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินเลือกสถาน
ประกอบการท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษารวมกัน ในการดําเนินการตามแนวทางของจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีตอไป  
   ๑.๒ การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี สถานศึกษามีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการในทุกสาขาวิชาท่ีสงนักศึกษาเขารับการฝกอาชีพ จํานวน 10 แหง และในทุกปการศึกษา
สถานศึกษาจะสํารวจความพรอมในการรับนักศึกษาใหมและทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหม  
  ข้ันท่ี ๒ ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี 
   ๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบ
ทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการเรียนในแตละสาขาวิชา
รวมกับ สถานประกอบการ โดยจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาระดับ ปวส.๑ เรียนในสถานศึกษา และระดับ 
ปวส.๒ เรียนในสถานประกอบการตามแผนการเรียนท่ีกําหนด และมีการจัดทําปฏิทินการ ปฏิบัติงานเพ่ือ 
แจงกําหนดการตางๆ ใหนักศึกษาและสถานประกอบการทราบ 
   ๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผู เรียน วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ รวมถึงและ
แนะแนวผู เรียนใหมาสมัครเรียน ในระบบทวิภาคี โดยผานชองทางตางๆ หลายชองทาง ไดแก การคัดเลือก
ตัวแทนผูเรียนในแตละสาขาวิชาท่ีเปดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไปแนะแนวและใหขอมูลเก่ียวกับ
ระบบการเรียนตลอดจน ผลตอบแทนตางๆ ท่ีผูเรียนในระบบฯ จะไดรับตามโรงเรียนตางๆ เพ่ือเปนขอมูลใน
การตัดสินใจของกลุมผูเรียนเปาหมาย การใชโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ เว็บไซตของสถานศึกษา และ 
ชวยกันแชรขอมูลไปยังผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีใช Facebook และทางคลื่นวิทยุ 106 R-Radio รวมถึงขอ
ความรวมมือผูเรียนท่ีเรียนในปจจุบันใหขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครเชิญชวนใหสมัครเรียน 
  ข้ันท่ี ๓ ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๓.๑ คัดเลือกผู เขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผูเขาเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณ 
   ๓.๒ การทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง กอนสงนัก
ศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการประชุมผูปกครอง เพ่ือ
ชี้แจงและทําความเขาใจแกนักศึกษาและผู ปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตางๆ และมีการตรวจความเรียบรอยของ
นักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ  
   ๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูในทุกสาขาวิชาท่ีเปด และจัดทําคูมือการฝกอาชีพสําหรับผู เรียนและคูมือสําหรับสถาน
ประกอบการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพแกผูท่ีเก่ียวของสูงสุด 
   ๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ในระดับ ปวส.๑ นักศึกษาเรียนในสถานศึกษา สวนระดับ ปวส.๒ 
นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการ ครูผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาในแตละสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรวมกับสถานประกอบการมีการประสานกับผูเรียนในการใหความรูและมอบหมายงาน 
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  ข้ันท่ี ๔ ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๔.๑ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้ง
ครูนิเทศการเรียนการสอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และใหครูผูสอน
ไปนิเทศนักศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
   ๔.๒ การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผล โดยกําหนดเปนสัดสวนดังนี้  
    ๑) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชาทวิภาคี) 
โดยคิดคาคะแนนน้ําหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ  รอยละ ๖๐ คิดคาคะแนนจากครูนิเทศและการสัมมนา 
รอยละ ๔๐  
     ๒) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝกอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิชา 
บูรณาการ) โดยคิดคาคะแนนน้ําหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ รอยละ ๔๐ คิดคาคะแนนจากครูนิเทศ
และการสัมมนารอยละ ๖๐  
  ข้ันท่ี ๕ ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   ๕.๑ การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปการศึกษาท่ีผานมา  
มีผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน  44 คน จากผูเรียนในระบบทวิภาคี จํานวน 44 คน คิดเปน 
รอยละ 100 
   ๕.๒ การติดตามผู สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีระบบติดตามขอมูล 
ผูสําเร็จการศึกษา โดยใหครูท่ีปรึกษารวมกับหัวหนาแผนกวิชาและงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเปนผูติด
ตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา  
   ๕.๓ การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 

 ผลสัมฤทธิ์ 
          การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป ซ่ึงปรากฏผลสัมฤทธิ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ  
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนไปตามแนว
ทางการปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษากําหนด 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันเตรียมความพรอมในการ
จัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี จํานวน 10 สถานประกอบการ 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
           วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลการประเมินตามแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถวนท้ัง 1,2,3,4,5 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมความพรอมในการ
จัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบ  ข้ันท่ี 2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการ
เรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ
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 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  คัดเลือกผู
เขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผูเขาเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ การทําสัญญาการฝก
อาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง กอนสงนักศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝก
อาชีพ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการประชุมผูปกครอง เพ่ือชี้แจงและทําความเขาใจแกนักศึกษาและผูปกครอง 
ถึงแนวปฏิบัติตางๆ และมีการตรวจความเรียบรอยของนักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ จัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูหรือแผนการฝก จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ สอน
ตามแผนการเรียนของแตละสาขาวิชา ข้ันท่ี 4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งครูนิเทศการเรียนการ
สอนในสถาน ประกอบการ มีตารางการนิเทศ มีแบบรายงานการนิเทศ และใหครูผูสอนไปนิเทศนักศึกษาอยาง
นอย  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง  การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางการ
วัดและ ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี  เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน 
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

1.1.3) ผลสะทอน 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีท่ีมีคุณภาพ
เปนท่ียอมรับของผูเรียนและสถานประกอบการทุกปการศึกษา 
 

 2) จุดเดน 

     ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ในปการศึกษา 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบรวมกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 สาขาวิชา จาก
จํานวน 9 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 88.89 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 10 สาขาวิชา 
จากจํานวน 11 สาขาวิชา  คิดเปนรอยละ 90.91 

     ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี กําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ครูมีการใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและแกปญหาผูเรียน มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนตามเกณฑกําหนด เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและเขา
รวมกิจกรรมกลุม PLC คิดเปนรอยละ 100  มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงบริการผูเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใชงานภายในวิทยาลัยฯ  

     ดานการบริหารจัดการ  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ไดนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมงานทุกฝายอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา
ระบบอยางตอเนื่อง รวมถึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูโรง
ฝกงาน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการแกผูเรียนอยางเพียงพอและสอดคลองกับบริบทของถานศึกษา 
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      ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มุงเนนในการนํานโยบายจากตนสังกัดสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม ไดแก การเพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพ โดยทําความรวมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 
และสํานักงานการศึกษาเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนหองเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมและออกแนะแนว
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการเรียนสายอาชีพใหกับนักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

 3) จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรเพ่ิมจํานวนสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและรวมกับมือ
กับสถานประกอบการใหมากข้ึน 
 

 4) ขอเสนอแนะ 
  สถานศึกษาควรมีการจัดทําแผนพัฒนาเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน โดยเนนใหทุกสาขาวิชาตองมีการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน และพัฒนาผู เรียนให มี คุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษ 
ท่ี 21 
 

4.3  มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

      4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 1) ผลสัมฤทธิ์ 

 1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 การดําเนินงาน 
 1) ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดําเนินการบริหารดานงบประมาณ ดานบุคคล  

ดานแผนงานโครงการ แบบมีสวนรวมโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สงเสริมใหครูและบุคลากรนําแนวคิด สภาพ
ปญหามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ของหนวยงานตนสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของผูบริหาร 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และสรางความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากร ทําให
วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการท่ีสามารถดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ มีแผนการใช
ทรัพยากรทางการบริหารในดานตางๆอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และวิธีการจัดการท่ีเหมาะสม  ตลอดจน
การนําหลักธรรมภิบาลมาใชในการบริหารงานสถานศึกษา  
  2) ผู บริหารสถานศึกษา มอบหมายใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย  
มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด เชน การพิจารณาใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา การจัดกิจกรรมท่ีสําคัญของสถานศึกษา  

 4) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จุดเดนคือ การนําแนวคิดในการบริหาร 
โดยใชรูปแบบทางการบริหารจัดการ ๗ ประการ (POSDCORB) มาใชในการบริหารสถานศึกษา ทําใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เขามามีสวนรวมในกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา มีแนวทางในการบริหารงาน ดังนี้ 
   (1) การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดเปาหมายของสถานศึกษาใหสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค ตลอดการกําหนดวิธีการดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย โดยมีการจัด
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วางแผนงานและโครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการท่ีมุงเนนใหครูและบุคลากรของสถานศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดแผนงาน โครงการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

  (2) การจัดองคการ (Organization) คือ การจัดโครงสรางองคกรใหชัดเจน เพ่ือใหเกิด
การกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบอยางเปนทางการและชัดเจนภายในสถานศึกษา อันจะนําไปสูการ
ประสานงานระหวางฝาย/งาน ตามภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (3) การจัดกําลังคน (Staffing) คือ การการดูแล กํากับ ควบคุมการจัดสรรคน 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิด Put the right man in the right job 
นับตั้งแตการจัดอัตรากําลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้งบุคคล การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง 
เงินเดือน การโยกยาย การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนผูมีความรูความสามารถตามภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางไรใหเหมาะสมกับงาน 

  (4) การอํานวยการ (Directing) การทําหนาท่ีในการตัดสินใจ วินิจฉัยและสั่งการ 
การออกคําสั่งโดยชอบ เพ่ือมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางชัดเจน การควบคุมงาน 
ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติของฝาย/งานตาง ๆ ตามภาระหนาท่ี เพ่ือนําผลมาใชเพ่ือการปรับปรุงงานให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยบทบาทภาวะความเปนผูนําในการกระตุนและจูงในใหผูใตบังคับบัญชา 
ยอมรับ สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จลุลวงตามเปาหมายของสถานศึกษา 

  (5) การประสานงาน (Coordinating) คือ การสรางความรวมมือในการประสานให
สวนตางๆ ของกระบวนการทํางานระหวางผาย/งาน ตาง ๆ เปนไดดวยความเรียบรอย ราบรื่น 

(6) การรายงาน (Reporting) คือ การแจง หรือรายงานความเคลื่อนไหวตางๆ  
ท่ีเก่ียวของใหทุกฝายทราบ ตลอดจนการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสรางการรับรูใหกับผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงานภายนอก 

  (7) การงบประมาณ (Budgeting) คือ การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยการวางแผนและการควบคุมดานการเงิน และบัญชี 

 
 

 ผลสัมฤทธิ์ 
  ผูบริหารสถานศึกษามีการนํานวัตกรรม และใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษา โดย
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1.1.1) เชิงปริมาณ   
ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีทุกคน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100       
1.1.2) เชิงคุณภาพ 

   มีผลการประเมินตามการประเมินขอ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัด ทําแผนปฏิบัติการประจํ าป  
4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
5) ผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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1.1.3) ผลสะทอน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ท่ีผานการเห็นชอบจาก

คณะกรรมกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
บริบทของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี บริหารจัดการศึกษา เปนไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษา เปนท่ี
ยอมรับดานคุณภาพผูเรียนวิชาชีพและการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื่อง 

 

 1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
 การดําเนินงาน 

      1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย
ในการจัดการศึกษาซ่ึงปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 - พ.ศ.2564 ดังนี ้

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 

 (1) ซอมครุภัณฑภาควิชาการเลขานุการ 
(2) จัดทําปายนิเทศและบอรดความรูเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 
(3) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
(4) กิจกรรมซอมแซมวัสดุอุปกรณและครุภัณฑของหองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร  
(5) กิจกรรมซอมแซมครุภัณฑแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

2) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมีสมรรถนะ
และความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

 (1) กิจกรรมสรางองคความรูสูวิชาชีพการโรงแรม 
 (2) กิจกรรมเสริมสรางองคความรูดานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา  

(3) กิจกรรมโรงงานในโรงเรียน     
 (4) กิจกรรมศึกษาดูงาน   
 (5) กิจกรรมสรางองคความรูสูวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 
 (6) กิจกรรมการตัดเย็บผลิตภัณฑเพ่ือมอบเปนของขวัญปใหม 
3) โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือความเปนมืออาชีพและความเปนเลิศของนักศึกษา 
 (1) กิจกรรมการจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพดานการตลาด (เจาภาพการ

จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพแผนธุรกิจ ระดับอศจ.) 
(2) กิจกรรมเตรียมความพรอมแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวช. สาขาวิชา

การเลขานุการและการจัดการสํานักงาน 
(3) กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพภาควิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
(4) กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานวิชาชีพฝกปฏิบัติงานรานอาหารเทียนทอง 
(5) กิจกรรมเตรียมความพรอมการแขงขันทักษะวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 

                          (6) กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 
4) โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

(1) กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   
(2) กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 

                          5) กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี จังหวัดพัทลุง 
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   6) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการสํานักงาน ระดับชั้น ปวส.2 
   7) โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุข 
    (1) กิจกรรมปลุกพลังสรางสรรค กระตุนคลังความคิด 

8) โครงการสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี                   
   9) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนสาขาโลจิสติกส 

10) โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา 
 (1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางผูประกอบการสูตลาดดิจิทัล” 
11) โครงการมหกรรมผาไหมไทยสูเสนทางโลก 

   12) โครงการครูผูทรงคุณคา 
13) โครงการอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา 
 (1) โครงหารายไดระหวางเรียนแผนกวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
 (2) โครงหารายไดระหวางเรียนแผนกวิชาผาและเครื่องแตงกาย  

    2. มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ สงคุณครูเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ ปการศึกษา 
2563 จํานวน 5  คน ไดแก ครูแผนกวิชาการบัญชี  จํานวน 1 คน ไดแก นางสาวนารนี  ดอเลาะ ครูแผนก
วิชาการตลาด จํานวน 4 คน ไดแก นางณัฐฐาพร สํานักเหยา นางสาวสุมาลี บุญรังษี นายชาคริต สะแม และ
นางสาวลาวัลย  แสงเขียว 
     3. มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ โดยมีวิทยากรมาใหความรูแกผูเรียน รวมพัฒนาผูเรียน จํานวน 9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ท้ังหมด 9 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80  
     4. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ) ไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานองคกรภายนอก รวมท้ังสิ้น
จํานวน 23 ทุน จําแนกทุน ดังนี้  

1) ทุนมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี   จํานวน 20 คน  
2) ทุนสมาคมผูปกครอง      จํานวน 29 คน  
3) ทุนผูอํานวยการสาธิตา ทันตเวช   จํานวน   2 คน  
4) ทุนคุณรสรินทร ไทยประดิษฐ    จํานวน   3 คน  
5) ทุนคุณเจริญ จันทอิสสระ    จํานวน   2 คน  
6) ทุนคุณเบญจพร คําชํานาญ    จํานวน   2 คน  
7) ทุนรองผูอํานวยการ ครูและบุคลากร  จํานวน   6 คน  
8) ทุนรานแสงชัยภูษาภัณฑ    จํานวน   5 คน  
9) ทุนนักศึกษา วปอ. รุนท่ี ๖๒    จํานวน 10 คน  
10) ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง   จํานวน   8 คน  
11) ทุนมูลนิธิสรางสรรคเด็ก    จํานวน   7 คน  
12) ทุนเรียนดี มีความสามารถ ใน จชต.   จํานวน   5 คน  
13) ทุนเรียนดี มีความสามารถ (ไมตอเนื่อง)    จํานวน  10 คน  
14) ทุนมูลนิธิชูเกียรติปติเจริญกิจ        จํานวน   6  คน  
15) ทุนนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห      จํานวน   1  คน   
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16) ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี ๒        จํานวน   3  คน  
17) ทุนมูลนิธิรวมจิตนอมเกลาฯ        จํานวน   ๑  คน  

 18) ทุนยุวพัฒน          จํานวน   2  คน  
19) ทุนแผนกวิชาการบัญชี    จํานวน   2 คน  
20) ทุนแผนกวิชาคอมพิวเตอร        จํานวน   ๑  คน  
21) ทุนแผนกวิชาคหกรรม        จํานวน   ๑  คน  

 22) ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ        จํานวน   1  คน  
23) ทุนสานฝนการกีฬาสูระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต จํานวน   6  คน    

5. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 ผลสัมฤทธิ์ 

  1.2.1) เชิงปริมาณ   

  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร  จํานวน 27  โครงการ 
  2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝกในสถานประกอบการ โดยวิทยาลัยฯ สงคุณครูเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพ จํานวน 5 คน  
     3) มีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ 
โดยมีวิทยากรมาใหความรูแกผูเรียน รวมพัฒนาผูเรียน ในระดับปวช. จํานวน 9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชา
ท้ังหมด 9 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 และระดับปวส. จํานวน 11 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาท้ังหมด 
11 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 
     4) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (เชน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ) ไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานองคกรภายนอก รวมท้ังสิ้น
จํานวน  23  ทุน 
  5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย และรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  1.2.2) เชิงคุณภาพ 
   มีผลการประเมินตามการประเมิน ขอ 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศ ๒) สถานศึกษามี
เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถาน
ประกอบการ  3) สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา
งานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน  4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
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  1.2.3) ผลสะทอน 
   สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษาทุกระดับ สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพจากแหลงเรียนรู ครู ผูเชี่ยวชาญ 
ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการท่ีหลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ วัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย ทุนการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใน
อนาคต สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

 1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 การดําเนินงาน 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  มีการบริหารจัดการ  การบรกิารชุมชน  การบริการวิชาการ  
การบริการวิชาชีพ และจิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนและสงเสริม
ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังน้ี 
  1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี  ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน องคกรตางๆ อยางเต็ม
ศักยภาพในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา โดยใหความรวมมือกับ
หนวยงาน องคกรตางๆ สนับสนุนวิทยากรใหความรูแกชุมชนท้ังดานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชน ดานบัญชี ดาน
การตลาด การสอนอาชีพระยะส้ัน การสอนจัดทําบัญชีครัวเรือน ตัดเย็บเส้ือผาสตรี  เพื่อสรางองคความรูและ
ถายทอดองคความรูงานสรางสรรค นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เทคโนโลยีสูชุมชน  
  ๒) การใหบริการชุมชนทุกครั้งจะมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา
และผูเรียน ในการออกใหบริการชุมชนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตามกิจกรรมโครงการ ดังน้ี       
   (1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิตศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  
   (2) กิจกรรมจิตอาสาทําหนากากอนามัยเพ่ือปองกันฝุน PM.2.5 และลดการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

(3) โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
(4) โครงการฝกอาชีพใหเยาวชนกลุมเปาหมายพิเศษ (กลุมเยาวชนสันติสุข กลุมสตรี

หมาย ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพินิจ) 
(5) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
(6) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ/ฝกอาชีพใหสถาบันศึกษาปอเนาะ 
(7) โครงการฝกอาชีพ/จัดตั้งอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
(8) โครงการวิจัย (เบื้องตน) ในสาขาวิชา 
(9) โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน 
(10) กิจกรรม “Big cleaning day” 
(11) กิจกรรม ปณิธานความดีทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา ณ ริมหาดรูสะมิแล 
(12) โครงการ ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน 
(13) กิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติ ณ วัดสันติการาม อ.เมือง จ.ปตตานี 
(14) โครงการปลูกปาและปองกันไฟปา เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 
(15) กิจกรรมจิตอาสา “วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพันปหลวง 12 สิงหาคม 2563  
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(16) กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน “ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน
ของชาติทางทะเล” 

(17) กิจกรรมโรงครัวพระราชทาน บริการอาหารและเครื่องดื่มแกประชาชนท่ี 
มาเฝารับสเด็จฯ 12 ธันวาคม 2563 

(18) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ธันวาคม 
(19) กิจกรรมถายทอดองคความรูงานสรางสรรค นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยี 

สิ่งประดิษฐ สูชุมชน (โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิต ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ
จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิต
อาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1.3.1) เชิงปริมาณ 
   1) มีจํานวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บรกิารวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา 
ท้ังหมด  19 โครงการ 
   ๒) มีผูบริหารสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ 
กิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา จํานวน 5 คน จากจํานวน 5 คน  
   3) มีครูเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 57 คน กิจกรรมบริการวิชาการ 
จํานวน 62 คน กิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 55 คน และกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 63 คน 
   4) มีบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 27 คน  
กิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 12 คน กิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 39 คน และจิตอาสา จํานวน 39 คน  
   5) ผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 656 คน จากจํานวนผูเรียน  
เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 579 คน เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 461 คน และเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 998 คน ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 1,063 คน 

1.3.2) เชิงคุณภาพ  
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดจัดโครงการท่ีสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรู 
ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงเนนกระบวนการทํางานเปนทีมและกระบวนการทํางานเปนกลุมท่ีใหบริการ
วิชาการวิชาชีพ รวมท้ังทําประโยชนใหกับชุมชนสงผลใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเปนผูใหและบริการ
ผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
  1) ฝกทักษะใหนักเรียน นักศึกษาสามารถถายทอดความรูทักษะวิชาชีพสูชุมชน 
  2) นักเรียน นักศึกษา ไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาชีพกับชุมชนในพ้ืนท่ี 
  3) นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทําประโยชนตอชุมชนและสังคม 
  4) พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ 
มีสมรรถนะและสรางชองทางในการประกอบอาชีพพรอมแหลงปฏิบัติงานจริง 
  5) ประชาชน และชุมชนไดรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน และการสงเสริมพัฒนา
อาชีพในทองถ่ิน 
  6) เกิดภาพลักษณท่ีดีในการเรียนสายอาชีพ 
  7) ชุมชนใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนทักษะและถายทอดความรูดานวิชาชีพ  
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  มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ 1) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน 2) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 3) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 4) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 5) ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ 
วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชา  เม่ือเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพอยูใน
ระดับ ยอดเย่ียม      
  1.3.2) ผลสะทอน 
   สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน มีจิตอาสา 
และสนับสนุนกิจกรรมบริการชุมชนและบริการวิชาชีพ สงผลใหชุมชน สังคม องคกร หนวยงานตางๆ ใหการ
ยอมรับและยกยองในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และการมีจิตอาสาของผูบริหาร ครู 
บุคลากร และผูเรียน และใหความไววางใจในการบริการในงานสําคัญและพิธีการท่ีสําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง 
 

      4.2.4) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

 การดําเนินงาน 
  1) มีการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการจัดทํา
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   
   (1) กิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของครูท้ังในและนอก 
สถานศึกษา 
   (2) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ของครูผูสอน 
  2) มีการดําเนินงานโครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม และ
โครงงานวิทยาศาสตร 
    (1) กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชาโครงการ  
    (2) ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
    (3) เขารวมโครงการการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เพ่ือเขาสูระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม 
    (4) สงผลงานสิ่งประดิษฐคิดคน เขารวมประกวดโครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award 2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2564 
 

 ผลสัมฤทธ์ิ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ   

 1) โครงการ : เสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร 
   (1) กิจกรรมประเมินผลรายวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2563  

จํานวน 210 ผลงาน จําแนกเปน 
- ระดับ ปวช. จํานวน   52 ผลงาน 

   - ระดับ ปวส. จํานวน 158 ผลงาน 
  (2) กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชาโครงการ ไดคัดเลือก The Best project 

รายวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 19 ผลงาน จําแนกเปน 
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   - ระดับ ปวช. จํานวน   9 ผลงาน 
   - ระดับ ปวส. จํานวน 10 ผลงาน 

    (3)  ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม สงเขารวมประกวด 
ในระดับจังหวัด จํานวน 13 ชิ้นงาน จําแนกเปน 
    - ระดับ ปวช. จํานวน  3  ผลงาน 
    - ระดับ ปวส. จํานวน 10 ผลงาน 

   จําแนกเปนประเภทการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปตตานี ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

- สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 2 ผลงาน 
- สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 5 ดานหัตถศิลป จํานวน 7 ผลงาน 
- สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 7 ดานการแพทย (ดานการปองกันโรคติดตอ) จํานวน 1 ผลงาน 
- สิ่งประดิษฐประเภทท่ี 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 3 ผลงาน  

   (4) เขารวมโครงการการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เพ่ือเขาสูระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคและพัฒนาตอยอด  
เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  โดยมุงเนนผลงานท่ีสามารถนําไปใชจริงในภาคอุตสาหกรรม  
กลุมอาชีพ ชุมชน หรือนําไปจําหนายไดในเชิงพาณิชย ลดการนําเขาและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาข้ึนเอง
ภายในประเทศ จํานวน 16 ชิ้นงาน (ระดับ ปวส. จํานวน 16 ผลงาน) 
     (5) ผลงานสิ่งประดิษฐคิดคน สงเขารวมประกวดโครงการ Thailand New Gen 
Inventors Award 2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2564   
จํานวน 2 ชิ้นงาน จําแนกเปน 
    - ระดับ ปวช. จํานวน 1 ผลงาน ไดแก ผลงาน บุหงา – บุหลัน 
    - ระดับ ปวส. จํานวน 1 ผลงาน ไดแก ผลงาน ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
เซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา 
   2) โครงการ : วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูกระบวนการจัดทําผลงานวิจัย  
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
    (1) การจัดทํารายงานวิจัย 5 บท ของครูผูสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท้ังหมด 61 คน จัดทํารายงานวิจัย 5 บท จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 100 
     (2) การจัดทํารายงานวิจัย 5 บท ของครูผูสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  
ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท้ังหมด 62 คน จัดทํารายงานวิจัย 5 บท และจัดสงในเวลาท่ีกําหนด จํานวน 
62 คน คิดเปนรอยละ 100 

1.1.2) เชิงคุณภาพ  
     1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลจากกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
รายวิชาโครงการ คัดเลือก The Best project รายวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2563 ปรากฏผลดังนี้
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 - ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ  ระดับช้ัน ปวช.  จํานวน 9  ผลงาน  
            ตารางท่ี 4.11 ผลงานวิจัย The Best project รายวิชาโครงการ ระดับชั้น ปวช.  

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

   
 

ลําดับ ผลงาน 

1 
ศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาตอระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปท่ี 1  
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

2 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาท่ีมีตอการใชบริการรานคาท่ีเขารวมโครงการหารายได
ระหวางเรียนของภาควิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

3 ศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

4 
ผลการสรางบทเรียนออนไลน วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตาน ี

5 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการมาเขาแถวทํากิจกรรมหนาเสาธงของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการ
โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

6 การพัฒนารูปแบบเสื้อแจกเก็ตโดยใชเทคนิคการสาน 
7 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมเบื้องจากแปงถ่ัวลิสง 
8 การพัฒนาภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดควนใน อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี  ดวยเทคนิคลายคําลานนา 
9 การสรางเว็บไซตสะสมผลงานบริษัท Funny Studio ดวย Google sites 

ลําดับ ผลงาน 
1 ศึกษาผลการบริการรับจัดทําบัญชีของธุรกิจรานนาเดีย คาไข กรณีศึกษา นายสะรีย  สะแม 

2 
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของผูซ้ือผลิตภัณฑตราครัวอาชีวะ รานโรตีกรอบ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี 

3 
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน ท่ีมีตอหนังสือ
เลมเล็ก เรื่อง ความรูเก่ียวกับงานสารบรรณ โดยใชโปรแกรมกราฟก 

4 ศึกษาผลการออกแบบเว็บไซตรานคาออนไลน จําหนายรองเทาแฟชั่น รานแสงตะวัน 

5 ลิปบารมอโรมาเสริมสารสกัดแทนนินจากเปลือกทับทิม 

6 ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวชุมชนบานบางปู 

7 
ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ท่ีมีตอชุดเครื่องใชบนโตะอาหาร 
จากกาบกลวย 

8 การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับโดยวิธีการสานจากกระจูด 
9 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมสาลี่จากเเปงสาคูเสริมเปลือกแกวมังกรผง 

10 การออกแบบลวดลายผาบาติกจากลายผาลีมา เพ่ือผลิตภัณฑหมอนรองคอ 



 

108 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563  

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลจากการเขารวมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  จํานวน 13  ช้ินงาน  

 ตารางท่ี 4.13 ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
 

ลําดับ รางวัล ผลงาน 

1 
ชนะเลิศ  

ระดับเหรียญทอง 
KI-MIN BALLน้ําขม้ินชันเค้ียวได 

2 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
โครงหนากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียวพอลิแลกติกเอซิดพลัส 

3 
ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
ผลิตภัณฑบํารุงขอศอกจากสารสกัดธรรมชาติ 

4 
รองชนะเลิศอันดับ 1  

ระดับเหรียญทอง 

ไกกอและไรเนื้อสัตวจากเทมเปถ่ัวหรั่ง 

5 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญเงิน 

ชุดเครื่องใชบนโตะอาหารจากกาบกลวย 

6 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญทอง 
แผนมาสกใตตาHydro Gel เสริมสารสกัดอโลเวราและไลโคปน 

7 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญทองแดง 

หมอนอิงรูปทรงขาวตมมัดลายพรรณพฤกษาวังยะหริ่ง 

8 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญทองแดง 
ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวมืออาโลเวราเสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและ 
ไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา 

9 
รองชนะเลิศอันดับ 3 

ระดับเหรียญทองแดง 

เครื่องประดับจากกระจูด 

10 
รองชนะเลิศอันดับ 4 

ระดับเหรียญทองแดง 

หมอนรองคอมีหมวก 

11 รางวัลชมเชย กระเปาเปมีหมวกคลุมศีรษะ 

12 รางวัลชมเชย กลองมินิมอลอเนกประสงค 

13 รางวัลชมเชย กระเปาเอนกประสงคจากผาบาติก 

  3) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เขารวมโครงการการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐเพ่ือเขาสูระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสรางสรรคและพัฒนา 

ตอยอด เขาสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม โดยมุงเนนผลงานท่ีสามารถนําไปใชจริงในภาคอุตสาหกรรม 

กลุมอาชีพ ชุมชน หรือนําไปจําหนายไดในเชิงพาณิชย ลดการนําเขาและสงเสริมการวิจัยและพัฒนาข้ึนเอง

ภายในประเทศ  จํานวน 16 ชิ้นงาน  ดังนี้ 
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 ตารางท่ี 4.14 ผลงานท่ีเขารวมโครงการการเสริมสรางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
เพ่ือเขาสูระบบอุตสหกรรมและพาณิชยกรรมฯ  

 

ลําดับ ผลงาน 

1 ชุดเครื่องใชบนโตะอาหารจากกาบกลวย 

2 ตูปะ ของท่ีระลึกจากผาบาติก 

3 ช็อคบอลผงโรตีกรอบ 

4 ซอสลูกหยีสําเร็จรูป 

5 ขาวยําใบยอก่ึงสําเร็จรูป 

6 น้ําพริกลูกหยีแหงปรุงสําเร็จรูป 

7 ถวยทารตปราศจากกลูเตนจากแปงมันเทศสีสม 

8 สบูสครับชาโคลไมโกงกางจากน้ํามันใชแลว 

9 โครงหนากากอนามัยจากไบโอแมททีเรียลพอลิแลกติกเอซิดพลัส 

10 สครับผิวเสริมสารสกัด AHA จากธรรมชาต ิ

11 เจลลางมือAloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด 

12 ครีมขัดรองเทาและเบาะหนังเสริมสารสกัดจากธรรมชาติ 

13 เจลดับกลิ่นสกัดจากเปลือกสมโชกุนเสริมอัลฟา-แมงโกสติน 

14 แผนมารสกใตตา Hydro Gel เสริมสารสกัดโลเวราและไลโคปน 

15 ผลิตภัณฑครีมบํารุงผิวมืออาโลเวราเสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา 

16 ลิปบาลมสกัดจากน้ํามันสารพัดประโยชนเสริมดวยสารแพนทินจากเปลือกแกวมังกร 

  4) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีเขารวมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors 
Award 2021 (I - New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ” ประจําป 2564 จํานวน 2 ชิ้นงาน  
 ตารางท่ี 4.15 ผลงานเขารวมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021  

ลําดับ ผลงาน 
1 บุหงา – บุหลัน 
2 ถุงเพาะชํายอยสลายได จากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา 

 

  เทียบไดกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  1.1.3) ผลสะทอน  
  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยไดถูกนําไปตอยอดสู
การประกอบอาชีพ นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีการเผยแพรโดยการนําเสนอผลงานดังกลาวเพ่ือสราง
องคความรูแกสังคมจนเปนท่ียอมรับจากองคกรและหนวยงานภายนอก 
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 2) จุดเดน 
     ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มุงพัฒนาในการสรางสังคมแหงการเรียนรูผานความรวมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษา การสรางเครือขายภายนอก เชน สถานประอบการ ชุมชน สมาคมครู ผูปกครอง เพ่ือ
ระดมทรัพยากรมาชวยในการจัดการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยรูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ 
(POSSCORB) และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา สงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงผูเรียนมีจิตอาสา และสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชนอยางตอเนื่อง จนเปนท่ียอมรับและสะทอน
ออกมาเปนเอกลักษณ อัตลักษณของวิทยาลัยฯ 

      ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค 
ของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือมีการนํามาใชประโยชนได
จริง และมีการเผยแพรผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ท้ังหมด 13 ชิ้นงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับ
ตางๆ เปนท่ียอมรับจากหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อยางตอเนื่อง มีการเผยแพรผลงานวิจัย 5 บท ของ
ครูผูสอนทุกปการศึกษา 

 3) จุดควรพัฒนา 
  สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน ใหทุกแผนกวิชา สรางสรรคผลงานใหมีคุณภาพ เพ่ือเขา
รวมประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร ในระดับตาง ๆ 

 4) ขอเสนอแนะ 
  1) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนทุกคนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพใหสอดคลองกับสาขางาน  
  2) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง         
ดานความรูความสามารถจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 



 
111 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 

สวนที่ 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  
จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

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

                                       ประเด็นการประเม ินท ี่ 1  ด า น ค ว า ม ร  ู 
 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานว ิชาช ีพ      20 5 100 

 ผลรวมคะแนนที ได 100 

 รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 100 100.00 

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

 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานท ักษะและการประย ุกตใช 

 

                        ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

   2.1 ผเ ู รียนม ีสมรรถนะในการเปนผ ูประกอบการหร ือ 
การประกอบอาช ีพอ ิสระ 

    3  3 9 

   2.2 ผลการแขงข ันทักษะว ิชาช ีพ     2     
 

3 6 

 ผลรวมคะแนนที ได 15 

 รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที ่2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 25 60.00 

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

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

  3.1 การดูแลและแนะแนวผ ูเรียน     2  4 8 

  3.2 ผ ูเรียนมีค ุณล ักษณะที พ ึงประสงค     2  5 10 

  3.3 การม ีงานทําและศ ึกษาตอของผ ูส ําเร็จการศึกษา    15  5 75 

  ผลรวมคะแนนที ได 93 

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

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

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

ประเด็นการประเม ินท ี่ 1 ดานหลักสูตรอาช ีวศ ึกษา 

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

คาคะแนน 
       ค ะ แ น น ท  ี่ไ ด  

  (คาน้ําหน ัก x ค า ค ะ แ น น ) 

 1.1 การพ ัฒนาหล ักส ูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ      2  5 10 

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

    3  5 15 

 ผลรวมคะแนนที ได 25 

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

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

     ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)   ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 )   
    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
113 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2563 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 2 ดานการจัดการเร ียนการสอนอาชีวศ ึกษา 

 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

  2.1 ค ุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูส ูการปฏ ิบัติ       2 5 10 

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

     3 5 15 

  2.3  การจ ัดการเร ียนการสอน      5 5 25 

  2.4  การบริหารจัดการช ั้นเรียน     3 5 15 

  2.5  การพ ัฒนาตนเองและพ ัฒนาว ิชาช ีพ     2 5 10 

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

    2 5 10 

 ผลรวมคะแนนที ได 85 

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

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

 
 

 

ประเด็นการประเม ินท ี่ 3 ดานการบร ิหารจ ัดการ 
 

ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

  ๓.1 การบร ิหารจ ัดการระบบขอม ูลสารสนเทศ 
เพ ื่อการบร ิหารจ ัดการสถานศึกษา 

     5  5 25 

  3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏ ิบัติการโรงฝกงาน หร ือ
งานฟารม 
 

    2 5 10 

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

    2 5 10 

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

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

                                                   ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

   4.1 การจัดการอาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี    6  
 

5 30 

  ผลรวมคะแนนท่ีได 30 

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

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

    ก ําล ังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00) 
 

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

ประเด็นการประเม ินท ี่ 1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเร ียนร ู 
 
 
 

                                                   ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

  1.1 การบร ิหารสถานศึกษาแบบม ีสวนรวม       5  5 25 
  1.2 การระดมทร ัพยากรเพ ื อการจ ัดการเร ียนการสอน      2  5 10 

  1.๓ การบร ิการช ุมชนและจ ิตอาสา      2  5 10 
  ผลรวมคะแนนที ได 45 

  รอยละของคะแนน ประเด ็นการประเม ินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ด x 100)  / 45 100.00 

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

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

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

                       ข อ ก า ร ป ร ะ เ ม  ิน  
 

คาน้ําหน ัก 
 

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

  2.1 ผลงานของผ ูเรียนดานนว ัตกรรม ส ิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค งานว ิจัย 

     3  4 12 

  ผลรวมคะแนนที ได 12 

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

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

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

5.4 สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาโดยภาพรวม       
       ตารางท ี่ 4 สร ุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

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

 

     รอยละ 

 มาตรฐานท ี่ 1 ค ุณลักษณะของผูสําเร ็จการศ ึกษาอาช ีวศ ึกษาท ี่พึงประสงค     94.54 

 ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100 
 ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช 60.00 
 ประเด็นท่ี 1.3 ดานค ุณธรรม จริยธรรม และค ุณล ักษณะท ี พ ึงประสงค 97.89 

 มาตรฐานท ี่ 2 การจัดการอาชีวศ ึกษา       100 

 ประเด็นท่ี 2.1 ดานหล ักส ูตรอาช ีวศ ึกษา 100 

 ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาช ีวศ ึกษา 100 

 ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100 

 ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายส ูการปฏ ิบัต ิ 100 

 มาตรฐานท ี่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู     95.00 

 ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางส ังคมแหงการเรียนรู 100 
 ประเด็นท่ี 3.2 ดานนว ัตกรรม ส ิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานว ิจัย 80.00 

 สร ุปผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 96.91 

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

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมข้ึน โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีตองการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 

           1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ  
          การประเมิน รอยละของผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จสู
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทียบกับ
จํานวนผู เ รี ยนกลุ ม เป าหมาย ท่ีผ านการพัฒนาการ เปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมีผลการ
ประเมินผลศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ
การประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

    สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผูเรียน
ภายใตโครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ 
อิสสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  
    1) กิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให
ความรูเบ้ืองตนในการประกอบธุรกิจและการ
เขียนแผนธุรกิจ เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนให
มีสมรรถนะในการวางแผนเปนผูประกอบการ
ตอไป  
    2) กิจกรรมศกึษาดูงาน สถานศึกษา
สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาดูงานเพื่อให
เกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนํามาปรับใชใน
การประกอบธุรกิจ  
    3) กิจกรรมสงเสริมการทําธุรกิจใน
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ
ใหกับผูเรียนท่ีผานการคัดเลือกในการทําธุรกิจ 
ในสถานศึกษา ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระได 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีตองการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
          1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาค ี
 

การประเมิน 
 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 

1.1 การสํารวจความพรอมของสถานประกอบการ 
หนวยงาน องคการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานศึกษา 
       1.2 การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

2.1 จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน 
องคการ  
       2.2 ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียน  
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน 
3.2 ทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การ

ประชุมผูปกครอง  
3.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ  
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.1 การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.2 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

       5.3 การสรุปผลการดําเนินงานและรายงานประจําปใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 

       สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  
โดยจัดทําแผนงาน กิจกรรมโครงการ ดังนี้  
  1) โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
    - กิจกรรมแนะแนวสรางความรูความเขาใน 
การจัดเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหกับนักเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 และนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) (โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม)  
   - กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหสาขาวิชาจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน  
   - กิจกรรมการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 
   - กิจกรรมการนิเทศติดตาม 
   - กิจกรรมการประมวลผลความรูหลังการฝก
วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาท่ีตองการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
      1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

การประเมิน 
   1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา 
   2. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา
หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด 

   3. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับชุมชนหรือ
ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับภาค 

   4. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับจังหวัดหรือ
ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับชาติ 

   5. ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศหรือ
ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ 
 

 
 
 

     สถานศึกษามีการวางแผนสงเสริม 
สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยตาม
แผนงาน กิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
    1) โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อ
สรางองคความรูกระบวนการจัดทําผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ   
      - กิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
      - กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน ใหครูผูสอน
จัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท ในแตละ
ภาคเรียน 
 

    2) โครงการเสริมสรางนวัตกรรม 
เทคโนโลยีส่ิงประดษิฐของคนรุนใหม และ
โครงงานวิทยาศาสตร 
     - กิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยรายวิชา
โครงการ 

     - กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจาก
การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย หรือมีการนํามาใช
ประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
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