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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยม  
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 

ด้านการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

รหัสสถานศึกษา ๑๓๙๔๐๑๖๒๐๑  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 

                                   และ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 

 
 
 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี ๑๐ ถนน หนองจิก ตำบล สะบารัง อำเภอ เมือง  จังหวัด ปัตตานี    รหัสไปรษณีย์ ๙๔๐๐๐   
โทรศัพท์ ๐๗๓ ๓๓๓ ๐๐๐   โทรสาร ๐๗๓ ๓๓๖ ๑๘๕ 

E-mail pattani๐๓@vec.mail.com    Website www.pnvc.ac.th 
 
 
 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  
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ตอนที่ ๑  
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

(ข้อมูล ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ประเภท จำนวน  หมายเหตุ 
๑.๑ จำนวนคนทั้งหมด   

ผู้เรียน   
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๔๐๖  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๖๖๔  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม ๑,๐๗๐  
๑.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   

    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๑๒๐  
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๓๔๗  
    - ผู้จบหลักสูตรระยะสั้น -  

รวม ๔๖๗  
ผู้บริหารสถานศึกษา    
    - ผู้บริหาร / ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ / 

ผู้อำนวยการ / รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
๕ 

 

ผู้สอน   
     - ครูประจำ / ข้าราชการ / ครูเอกชนที่ได้รับการ

บรรจุ / ผู้ที่ได้รับการรับรอง 
๓๙  

     - ข้าราชการพลเรือน -  
     - พนักงานราชการ ๑๕  
     - ครอัูตราจ้าง (ที่ทำสัญญาไม่น้อยกว่า ๙ เดือน) -  
     - ครูพิเศษสอน ๙  

รวม ๖๓  
บุคลากรสายสนับสนุน   

     - เจ้าหน้าที ่ ๗  

     - พนักงานราชการ (อ่ืน) ๒๒  

     - บุคลากรอ่ืนๆ ๑๓  

รวม ๔๒  
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ประเภท จำนวน  หมายเหตุ 
๑.๓ จำนวนห้อง   

- อาคารเรียน ๕  
- อาคารปฏิบัติการ ๒  
- อาคารวิทยบริการ -  

- อาคารอเนกประสงค์ ๑  

- ห้องพยาบาล ๑  
รวม ๙  

 
๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา  

ลำดับ
ที ่

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 

๒.๑ อัตราส่วน ครู ต่อ ผู้เรียน  ๑ : ๑๗  
๒.๒ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ๗๗.๐๖ จำนวนผู้จบเทียบกับจำนวน

รับเข้า 

๒.๓ จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

๑๘๐วัน เทียบกับเกณฑ์ตามระเบียบ
การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ๑๘ สัปดาห์  

๒.๔ ร้อยละของผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน ๙๓.๕๕  

๒.๕ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

๙๔.๑๗  

๒.๖ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ/มีอาชีพ ๙๔.๑๗  

  



4 
 

 
ตอนที่ ๒ 

สรุปผลประเมินการตรวจเยี่ยม และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการประเมิน  
 

การพิจารณา  ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องผลการพิจารณาที่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์   
ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องผลการพิจารณาที่ไม่พบข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

จุดเน้น : จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่มีคุณภาพด้วยการบริหาร
จัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
ได้ผลประเมินระดับ (ดี) 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา  

 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
  พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ 
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

✓ 
๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

✓ 
๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ได้ผลประเมินระดับ (ดีเยี่ยม) 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
 

 ดเียี่ยม 

• มีหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• พบหลักฐานแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
  - สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน
อาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และสามารถแสดงข้อมูลผลการ
พัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคแ์ละมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการพัฒนาเพิ่มข้ึน ๓ ปี  
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากจำนวนการสำเร็จการศึกษาของผู้ศึกษาที่สูงขึ้น
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 

อย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป   
  - จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพ ที่รักษาผลไว้ได้
ต่อเนื่องทุกปี 
   
• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น และ 
  - สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนจำนวนหลาย
โครงการ เช่น โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา พัฒนาผู้เรียนให้เป็น  
คนเก่ง คนดี และมีความสุข ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น โครงการปฎิรูป
อาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนด้วยคุณภาพหกและมาตรฐานให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning และการส่งเสริมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ
ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพและความเป็นเลิศของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
โครงการส่งแสริมการประกอบอาชีพอิสระ โครงการสถานศึกษาคุณธรรมที่มีความ
โดดเด่น โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
เป็นต้น เป็นหลักฐานแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นโดยใช้กระบวนการ 
PDCA 
 
• พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีแบบอย่างที่ดี (Best practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

  หลักฐานที่พบ ได้แก ่โครงการสถานศึกษาคุณธรรมด้วยแนวทาง LOVE Model 
จนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับความสนใจด้วยการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ให้สูงขึ้น 
๑. สถานศึกษาควรนำผลการประเมินสะท้อนกลับของหน่วยงานต้นสังกัด ของรอบการประเมินครั้ง

หลังสุดแต่ละประเด็นในมาตรฐานมาทบทวนเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา นำผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียน หรือผู้สำเร็จการศึกษาสร้าง Innovation ตามสาขาอาชีพที่เรียน 
๓. สถานศึกษาสร้างจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อให้เกิด 

Best practice ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความท้าท้ายที่สูงขึ้น  โดยอาจนำเกณฑ์มาตรฐาน 

นานาชาติ ที่ระดับภูมิภาค หรือทั่วโลกให้การยอมรับมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น
กว่าการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ปกติ 
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มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
จุดเน้น : จัดการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านหลักสูตร 
อาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
ได้ผลประเมินระดับ (ดี)      

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/หลักสูตร
ฐานสมรรถนะแต่ละปีการศึกษา 

 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
  พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  

✓ 

๒. มีการนำหลักสูตร/หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

✓ ๔. มีการนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 

✓ 
๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ได้ผลประเมินระดับ (ดีเยี่ยม) 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 

 
 ดเียี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 

• พบหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
  - สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 
3 มาตรฐาน 9 ประเดน็การประเมิน และสามารถแสดงข้อมูลผลการพัฒนาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ๓ ปี  อย่างต่อเนื่อง  
และ 
• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  
   - สถานศึกษามีแนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA 
ภายใตค้วามร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา มีโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นการประเมินอย่างครอบคลุม 
ครบถ้วน มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้รับ
การรับรองทั้งจากสถานประกอบการ หน่วยงาน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 3 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย ผู้ปกครอง 
ชุมชน และนักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของอาชีวศึกษา
ปัตตานี 
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ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
และ 
• พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

  โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ระบบดิจิทัล ก่อให้เกิดนวัตกรรมชุดสื่อการสอนออนไลน์ (VEC Online Course) ทั้ง
วิทยาลัย มีการสร้างแรงจูงใจครูในการจัดทำสื่อโดยการจัดประกวดสื่อการสอน
ภายในสถานศึกษา และได้รับการคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์ 
  

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๒ ให้สูงขึ้น 

1. จัดอบรมครูเพื่อส่งเสริมการให้ผู้บริหาร ครู ยกระดับคุณภาพการจัดทำสื่อการสอนแบบออนไลน์ให้มี
ความเข้มแข็งทุกรายวิชา ทุกสาขาวิชา เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนและคุณภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง   
 2. พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้นวัตกรรมการบริหารใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อเนื่อง   
 3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรของสถานศึกษาสร้าง Innovation หรือ Best practice ด้าน
การบริหารจัดการอาชีวศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องรักษาระดับคุณภาพให้ยั่งยืนการและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะควรดำเนินการให้ครบถ้วนทุกรายวิชา รวมทั้งทำการติดตาม ประเมิน  ผลอย่าง
ต่อเนื่อง และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติควรมีการจัดทำแผนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น PjBL Active Learning หรือ STEM Education เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

จุดเน้นที่ : จัดให้มีการจัดทำความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
2 ประเด็น  ได้แก่  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 
ได้ผลประเมินระดับ (ดี) 

ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการการสร้างสังคมแห่ง 
การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 

 ปรับปรุง  (๐-๓ ข้อ)  
  พอใช้ (๔ ข้อ)  
  ดี  (๕ ข้อ)  ✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 

✓ 
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการการสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแผน 

✓ 
๔. มีการนำผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

✓ 
๕. มีการนำเสนอผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

ได้ผลประเมินระดับ (ดีเยี่ยม) 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การพิจารณา 
 ดีมาก 

 
 

 ดเียี่ยม 

• มีหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษาและ 
• มีแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น 
 
• พบหลักฐานหรือข้อมูลแสดงผลการพัฒนาที่สูงขึ้นในช่วง ๓ ปีการศึกษา 
- สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน และสามารถแสดงข้อมูลผลการพัฒนาด้าน
ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์   
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน ๓ ปี  อย่างต่อเนื่อง  
และ 
• พบแนวทางรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้น  
- สถานศึกษามแีนวทางการรักษาผลการพัฒนาที่สูงขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA 
ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา มีโครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นการประเมินอย่างครอบคลุม 
ครบถ้วน มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ได้รับการรับรองทั้งจากสถานประกอบการ หน่วยงาน นายกสภาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 3  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 
ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของ
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อาชีวศึกษาปัตตานี มีภาพถ่ายและการรายงานผลการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียน ศิษย์เก่า และครู แต่ละรุ่นและแต่ละสาขาวิชาชีพ ต่อเนื่อง ๓ ปี 

และ 
• พบหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามี แบบอย่างที่ดี (Best practice) หรือ 
นวัตกรรม (Innovation) 

   - หลักฐาน Best Practice ในโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมจากห้องเรียนโดยใช้
แนวทางการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ภายใต้การเรียนรู้แบบ 
Active Learning ฝึกปฏิบัติจากประสบการจริงส่งผลให้สถานศึกษามีนวัตกรรม 
ต่อยอดสู่การประกอบธุรกิจการค้าอย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ ให้สูงขึ้น 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สาขาวิชาอ่ืนๆ จัดทำนวัตกรรมให้มากขึ้น และให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่อง
มากยิ่งขึ้น จะเป็นการยกระดับคุณภาพได้ทั่วทั้งวิทยาลัย  
           ๒. นำนวัตกรรม Innovation ที่พัฒนาขึ้นใหม่ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนในการประกอบอาชีพ ที่แสดง
ความสามารภในการใช้นวตกรรมได้ใช้จริง ส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา หรือชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกสาขาวิชาได้เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับวิชาชีพ 
๒. ยกระดับสถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ของผู้เรียนขยายผลสู่ชุมชน สังคมภายนอกอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
 4. สร้างนวัตกรรม Innovation มาใช้ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มข้ึนและต่อเนื่องทุก ๆ ปี 

5. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความท้าท้ายที่สูงขึ้น  โดยอาจนำเกณฑ์มาตรฐาน  
นานาชาติ ที่ระดับภูมิภาค หรือทั่วโลกให้การยอมรับมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้นกว่า
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ปกติ 
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คำรับรอง 

 
 คณะผู้ประเมินขอรับรองว่าได้ทำการประเมินผลการตรวจเยี่ยม ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งตัดสินผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกบนฐานความโปร่งใส และยุติธรรมทุกประการ ลงนามโดยคณะผู้ประเมินดังนี้ 

 

ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ 

ประธาน นายสมภพ  สุวรรณรัฐ 
 

กรรมการ นายณัฐธนนท์  เดชกมล 
 

กรรมการและเลขานุการ นางกมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก 
 

 
 

วันที่ ๔ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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การลงนามรับรอง 

 
สถานศึกษาได้ตรวจสอบ (ร่าง) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้

สถานการณ์ COVID – ๑๙ ของคณะผู้ประเมินเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 และเห็นชอบ (ร่าง) 
รายงานผลการประเมินการตรวจเยี่ยม ตามท่ีคณะผู้ประเมินเสนอ 

 
 
 

 
 

               ลงนาม........................................................................ 
 

                 (นายวิทยา  ตั่นยืนยง) 
    ผู้มีอำนาจลงนาม 

 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
                    วันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดพิจารณาและส่งกลับคณะผู้ประเมินภายในหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ท่านได้รับ  
(ร่าง) รายงานประเมินดังกล่าว หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานฯ 


