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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
และเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่โดยตรงใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไดแก มาตรฐานที่ 1 ดาน
คุณลักษณะของผูเรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค มาตรฐานที่ 2 ดานการจัดการอาชีวศึกษาและมาตรฐานที่ 3
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเชิงประจักษที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2) ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 3) ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 4) ดานการมีสวนรวม
และ 5) ดานปจจัยพื้นฐาน
วิ ทยาลั ย อาชี ว ศึ กษาป ตตานี ไดดําเนิน การจัดการศึกษาและประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
กําหนดใหสถานศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตอสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ขอขอบคุณผูบ ริ หาร คณะคุ ณครู บุคลากร นักเรีย น นักศึกษา และผูมีสว นเกี่ย วของในการจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มา ณ โอกาสนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
พฤษภาคม ๒๕๖3
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ก

คําชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
ปการศึกษา ๒๕๖2 ฉบับนี้ ประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา รายงานการประเมิน คุ ณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการ
ประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการอาชีว ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 แผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษามีหนาที่โดยตรงในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยไดนําหลัก
เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ตามเจตนารมณ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเปา
ประสงคของหนวยงานตนสังกัด และประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งการจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอ
เนื่องและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
พฤษภาคม ๒๕๖3

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

ข

สารบัญ
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
สารบัญ (ตาราง)
สารบัญ (แผนภูมิ/แผนภาพ)
สวนที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
1.3 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
สวนที่ ๒ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
2.2 แผนภูมิบริหารของสถานศึกษา
2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
สวนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ ๔ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สวนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
สวนที่ ๖ แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด
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24
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จ

สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการสอน
การพัฒนาผู เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ตารางที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นกาประเมิน
มาตรฐานที่

1
2
3
รวม

1

2

3

4

รวม

รอยละ

89.57 68.00 97.89
255.46 90.64
100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00
84.44 80.00
164.44 88.33
93.60

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 89.57
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี รอยละ 68.00
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 97.89
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 90.64
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
รอยละ 100
2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม รอยละ 84.44
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม รอยละ 80.00
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 88.33
สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
ภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม รอยละ 93.60
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1.2 จุดเดน
1) มีระบบในการพัฒนาทักษะนักเรียนนักศึกษาใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนที่พึง
พอใจของสถานประกอบการ
2) มี การพั ฒ นาผูเ รีย น ใหมีคุณธรรมจริย ธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
3) กระบวนการในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพภายใน สนับสนุน
และสงเสริมใหมีการจัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้นใหแกผูเรียน เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพจาก
สถานประกอบการมาใหความรูในการฝกทักษะผูเรียนเพิ่มเติม เสริมสรางความมั่นใจและสรางแรงกระตุนให
ผูเรียนมีความตั้งใจในการเขารวมแขงขัน
5) มีแผนงานโครงการในการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย
6) มีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณาการเรียนการ
สอนในรายวิชาตามตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความตะหนักและเพิ่มความรูทาง
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ใหแกผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สงผลให
ผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของหนวยงานและตลาดแรงงาน
7) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขางานหรื อรายวิ ช ารว มกับสถานประกอบการหรือหนว ยงานที่เกี่ย วของ เพื่อใหผูเรีย นมี
สมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานและติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง
8) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางนอย 12
ชั่วโมงตอป
9) ครูผูสอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม
ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
10) วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
11) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
12) ผลงานนวั ตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน ใหม ไดรับ รางวัล ผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยผลงานของผูเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติชนะเลิศระดับชาติ เปนที่ยอมรับและยกยองจากหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน
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1.3 จุดควรพัฒนา
1) การพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2) ควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูเรียนในระดับ ปวช.สามารถสําเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดและลดปญหาการออก
กลางคัน
3) พัฒนารอยละผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
4) วิทยาลัยฯ ควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา
เพื่อสรางแรงบันดาลใจ สามารถมองเห็นความตางอันเปนแรงกระตุนใหผูเรียนมีความมุงมั่น ในการเรียนรูทาง
วิชาการ ทางดานทักษะวิชาชีพและนําความรูความสามารถมาใชในการเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของ
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2) ควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมการประกวด
แข ง ขั น ทางด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั้ ง ในระดั บ สถานศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ภาค ระดับ ชาติ และระดั บ
นานาชาติ
3) วิทยาลัยฯ ควรจัดกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net) สรางความตระหนักใหผูเรียน
ทุกคนเห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
4) ควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดสรางสรรค และจิตนาการแกผูเรียน
เพื่อใหมีความคิดสรางสรรคในการพัฒนาผลงาน เพื่อนําผลงานเขาแขงขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติตอไป
5) ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาควิชา สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพเพื่อเขารวม
ประกวดผลงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ
วิชาชีพหรือโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพเขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายใน
และภายนอกที่จัดขึ้น ในระดับภาค ชาติ และระดับนานาชาติ
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2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา และจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปการศึกษา 2562 จนไดรับความเชื่อมันแกผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
วิทยาลั ย ฯ จั ดการศึ กษาเพื่อใหผูเรีย นสําเร็จ การศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่มี
คุณภาพดวยการบริหารจัดการดูแลชวยเหลือผูเรียนตั้งแตแรกเขาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สงผลให
ผูปกครองมีความพึงพอใจ สงบุตรหลานเขาศึกษาในสาขาวิชาที่ผูเรียนสนใจ โดยสนับสนุนสงเสริม พัฒนา
ผูเรียน 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 ดานความรู
วิทยาลัยฯ จัดใหมีแผนงาน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตามหลักการ ทฤษฎี
และแนวปฎิบัติเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต มีการสงเสริมสนับสนุน ดานวัสดุฝก เครื่องมือ อุปกรณ
ครุภัณฑ และครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา จัดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.และปวส.
จากหนวยงานหลังจบการศึกษาทุกปการศึกษา
1.2 ดานทักษะการประยุกตใช
วิทยาลัยฯ จัดใหมีแผนงาน โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ ตามสมรรถนะของหลักสูตรและ
มาตรฐานอาชีวศึกษา จัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 20 ดวยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร โครงการวิชาชีพ การ
สรางสิ่งประดิษฐคนรุนใหม การประกอบอาชีพเพื่อหารายไดระหวางเรียน การฝกงานในสถานประกอบการ
ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะและการประยุกตใชความรู ความสามารถ ของผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ในระดับปวช.
และปวส. สามารถปฏิบัติงาน และดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยมีขอมูลจากหนวยงานที่รับ
ผูสําเร็จการศึกษาเขาทํางาน
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมกํากับ ติดตาม ดูแลสงเสริม ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค มีแผนงาน โครงการที่บูรณาการใหผูเรียนเขารวม เพื่อสรางความมีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิต
อาสา เปนผูมีความภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย รูบทบาทหนาที่ของตนเองตาม
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมดวยการดําเนิน
กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ส ง ผลให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาปตตานี จนไดรับการยอมรับ จากหนวยงานภายนอก ทั้งระดับปวช. และปวส.
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4 ประเด็น ดังนี้

วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด การศึ ก ษา ตามนโยบายของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ รวม 10 สาขาวิชา มีการปรับปรุงรายวิชา พัฒนาหลักสูตรรายวิชา โดยมีระบบการตรวจสอบ
จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 3 มีการติดตาม ปรับปรุง แผนการจัดการเรียน โดยไดรับความรวมมือจาก
สถานประกอบการที่ทุกสาขาวิชาที่สงนักเรียน นักศึกษาเขารับการฝกงาน
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยฯ มีการกําหนดใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและประเมินตาม
เกณฑคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู โดยคณะกรรมการและขออนุมัติใชแผนการ
จัดการเรียนรูกอนนําไปจัดการเรียนรูตามลําดับชั้นของการบังคับบัญชา เพื่อความมีประสิทธิภาพ ดวยวิธีการ
เรีย นรู ที่ห ลากหลาย เพื่ อพั ฒนาทั กษะผูเรีย นใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ ที่
เหมาะสม
2.3 ดานการบริหารจัดการ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามมาตรฐานตําแหนง
มีศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการ มีคุณลักษณะที่ทําใหการจัดการสถานศึกษาบรรลุเปาหมายที่กําหนด
มีวิสัยทัศน สามารถแกปญหาตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว บริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม บริหารงานแบบประชาธิปไตยทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
พัฒนาและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทันเวลา
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
วิทยาลัยฯ ดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย โดยไดรับความรวมมือจากผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมทั้งไดรับความชวยเหลือ
สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยึด
หลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สงผลใหไดรับความเชื่อมั่นในการมอบหมายหนาที่ในการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของหนวยงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู วิทยาลัยฯ จัดใหมีการจัดทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
องคกร ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
วิทยาลัย ฯ มี การสร างความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
กําหนดใหมีแผนงานโครงการที่เปนระบบ เชน โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการความรวมมือตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการในตางประเทศ โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและทวิศึกษา และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทยอาเซียน
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
วิทยาลัย ฯ ส งเสริ มสนั บสนุน ใหมีแผนงานโครงการ จัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย เชน โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการจัดทําผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร
และบูรณาการการเรียนการสอนดานพัฒนาทักษะการคิดและผลิต ผลิตภัณฑ ชิ้นงาน มีผลงานที่ไดเผยแพร
และไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติตอเนื่องทุกปการศึกษา
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ไดดําเนินการประชุมสรางความตระหนัก สรางความเขาใจกับนักเรียน นักศึกษา
ผูปกครอง สถานประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการจั ดการเรียนการ
สอน การประกอบอาชีพที่มั่นคง ผลสะทอนไดจากการที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบ
อาชีพอิสระสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จํานวนผูเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานศึกษาขนาดเล็กเปนสถานศึกษาขนาด
กลาง มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ไดรับรางวัลระดับชาติอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา การไดรับความรวมมือกับหนวยงาน สถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนใน
การรับผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง การรวมลงนาม MOU ในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิ
ภาคี การไดรับการยอมรับและมอบหมายใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สําคัญๆ ของจังหวัด หนวยงาน
อื่นๆ อีกมากมาย จนเปนที่ยกยองและกลาวขานในคุณภาพในการบริหารจัดการของผูบริหารและการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ของครู บุคลากร และผูเรียน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดการศึกษา
ไดบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ (เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สูความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) และพันธกิจของวิทยาลัยฯ ที่สามารถสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปน ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษา ชุมชน
สังคม ไดรับการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ในการประกอบอาชีพและสรางอาชีพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตรวมทั้งการพัฒนาผูเรียนใหเปนผูประกอบการที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถในการประกอบ
อาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
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3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามยุทธศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และดําเนินงานตามแผนงาน โครงการจนบรรลุเปาหมาย ดังนี้
3.1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
3.2 โครงการลดปญหาการออกกลางคัน
3.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนอาชีวศึกษา
3.4 โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3.5 โครงการเสริมสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ไดรับรางวัลในระดับตางๆ
อยางตอเนื่อง
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
4.1 ชื่อผลงาน/โครงการ : โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี
ผูรับผิดชอบโครงการ ภาควิชาอาหารและโภชนาการ
1. ความเปนมาและความสําคัญ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปตตานี กําหนดจุดยืน และตําแหนงการพัฒนาของจังหวัดไวชัดเจน
ประกอบดวย 4 จุดยืน 1 ใน 4 จุดยืน กําหนดใหพัฒนาจังหวัดปตตานีเปนเมืองแหงโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ มาตรฐานการสงออก สอดคลองกับนโยบายการเปดเสรีทางการคากับ
อาเซียน บวก ๓ บวก ๖ และประเทศภูมิภาคอื่นๆ มีความตองการทางอาหารมุสลิมมากขึ้น มีความตองการ
อาหารฮาลาลเพิ่ม เปนโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลคุณภาพของจังหวัดรองรับตลาดมุสลิม และการ
นํามาซึ่งการยกระดับศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งการลดขอจํากัดในดานอุปสงค โอกาส
ในการใชปจจัยการผลิต และแรงงานในภาคการเกษตร การบริการและอุตสาหกรรม และการไดเปรียบของ
ที่ตั้งที่ไมไกลจากการคาชายแดนในอาเซียนตอนใต และการเติบโตของตลาดการบริโภคในกลุมมุสลิมที่มีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะทางดานอาหารคุณภาพ เปนโอกาสในการพัฒนาอาหารฮาลาลรองรับผูบริโภค และลูกคากลุม
มุสลิม
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบทองถิ่นและอาหารพื้นเมืองที่เปนอัตลักษณ
ของจังหวัดปตตานี
๒.๒ เพื่อถายทอดองคความรูเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารใหกับกลุมเปาหมายใน
จังหวัดปตตานี

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

7

3. กรอบแนวคิด
การจัดทําโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
1. นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ
2. การถายทอดความรูเทคโนโลยี
อาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี
การผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ
4. วิธีการดําเนินงานโครงการ
4.1 ขั้นวางแผนงาน (Plan)
4.1.1 ประชุมชี้แจงโครงการ
4.1.2 จัดตั้งคณะทํางาน
4.1.3 วางแผนการดําเนินงาน
4.2 ขั้นดําเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)
4.2.1 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน
4.2.2 พัฒนานวัตกรรมอาหาร
4.2.3 ถายทอดเทคโนโลยี
4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
4.3.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดปตตานี
4.3.2 นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act)
4.4.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
4.4.2 สรุปรายงานเสนอผูเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
5. ผลการดําเนินโครงการ
5.๑ ผลที่เกิดกับผูเรียน
5.1.1 ผูเรียนมีทักษะการคิด วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
5.๑.๒ ผูเรียนมีความรูความเขาใจในการผลิตผลิตภัณฑเชิงพาณิชยมากขึ้น
5.๑.๓ ผูเรียนสามารถผลิตผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นไดอยางมีคุณภาพ
5.๑.4 ผูเรียนสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในการผลิต เพื่อจําหนายใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น
5.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
5.2.1 สรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา
5.2.๒ สถานศึกษามีผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอยอดเชิงพาณิชยที่มีระบบการผลิตโดยใช
หลักเกณฑวิธีที่ดีในการผลิตวาดวยสุขลักษณะที่ดี
5.2.๓ กอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน
5.2.4 สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการรวมกลุมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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5.3 ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม
๕.๓.๑ ไดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารจากวัตถุดิบทองถิ่นและอาหารพื้นเมืองที่เปนอัตลักษณ
จังหวัดปตตานี 4 ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑอาเกาะกึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑไซรัปตาลโตนด ผลิตภัณฑละแซกึ่ง
สําเร็จรูป และผลิตภัณฑน้ําพริกลูกหยีแหงปรุงสําเร็จรูป
๕.๓.๒ ใชวัตถุดิบอาหารในทองถิ่นของจังหวัดปตตานี คือ ลูกหยี และ น้ําตาลโตนดไดรับ
การพัฒนาเปนนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารที่สามารถเก็บรักษาไดนานขึ้น
๕.๓.๓ ไดรักษาภูมิปญญาการทําอาหารและขนมพื้นเมืองปตตานีได
๕.๓.๔ กลุมแมบาน หรือประชาชนที่สนใจ ไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการ
ผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร จํานวน 60 คน
๕.๓.๕ สร า งผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ ข องจั ง หวั ด ป ต ตานี ใ ห เ ป น ที่ ย อมรั บ ใน
ดานคุณภาพ
๕.๓.๖ ยกระดับการผลิตอาหารของกลุมเปาหมายใหไดมาตรฐานสูสากล
6. นวัตกรรมที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนที่ได
6.1 ผลิตภัณฑอาเกาะกึ่งสําเร็จรูป
6.2 ผลิตภัณฑไซรัปตาลโตนด
6.3 ผลิตภัณฑละแซกึ่งสําเร็จรูป
6.4 ผลิตภัณฑน้ําพริกลูกหยีแหงปรุงสําเร็จรูป
4.2 ชื่อผลงาน/โครงการ : โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ ของคนรุนใหม
และโครงงานวิทยาศาสตร
ผูรับผิดชอบโครงการ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
1. ความเปนมาและความสําคัญ
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการนําผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐคิดคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชในการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการพัฒนาระบบวิจัย และนวัตกรรมใหสอดคลอง
ความตองการของภาคการผลิตและบริการ โดยใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงระหวางหนว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบั น วิ จั ย และสถาบั น การศึ ก ษา ประกอบกั บ นโยบายของสํ านั กงานของคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ขอที่ 3.2 ที่ตองการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทั้งสมรรถนะหลัก
(Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตามตําแหนงหนาที่ (Function Competency) โดยการ
ส ง เสริ ม ความสามารถด า นนวั ต กรรม/สิ่ งประดิษ ฐ มุง เน น การคิด คน วิ เคราะห ประดิษ ฐ ทดลอง และ
สรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหเกิดการสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเผยแพร ผ ลงานดา นการวิ จัย นวั ตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุน ใหม ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมกับภาครัฐและเอกชน
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ มีภารกิจหลักที่สําคัญในการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและ
ผูเรียนไดพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐตางๆ เพื่อประโยชนใน
การจัดการศึกษา จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการ “เสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
และโครงงานวิ ทยาศาสตร” ขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูดานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมและ
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สิ่งประดิษฐมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนากระบวนการสรางการเรียนรูแกผูเรียน อันจะนําไปสูการ
จัดการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน อยางมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน เกิดการเรียนรูในกระบวนการประดิษฐ คิดคน นวัตกรรม
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร
2.2 เพื่ อ สร า งและพั ฒ นาผลงานนวั ต กรรม เทคโนโลยี สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ค นรุ น ใหม และโครงงาน
วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับวิชาชีพ
2.3 เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู และเผยแพร ผ ลงานด า นการวิ จั ย นวั ต กรรม
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม และโครงงานวิทยาศาสตร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. กรอบแนวคิด

พัฒนาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ
โครงงานวิทยาศาสตร

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

4. วิธีการดําเนินงานโครงการ
4.1 ขั้นวางแผนงาน (Plan)
4.1.1 ประชุมชี้แจง
4.1.2 แตงตั้งคณะทํางาน
4.1.3 วางแผนการดําเนินงาน
4.2 ขั้นดําเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do)
4.2.1 พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ
4.2.2 พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร
4.2.3 พัฒนาผลงานสูการประกวด
4.3 ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
4.3.1 สรุปผลการดําเนินงาน
4.3.2 ติดตามการปฏิบัติงาน
4.4 ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act)
4.4.1 รายงานผลการดําเนินงาน
4.4.2 สรุปรายงานเสนอผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาปรับปรุง
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5. ผลการดําเนินโครงการ
5.๑ ผลที่เกิดกับผูเรียน
๕.๑.๑ ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูที่ไดเรียน มาประดิษฐคิดคน สรางสรรคพัฒนา
นวัตกรรมได
๕.๑.๒ ผูเรียนสามารถใชสื่อที่หลากหลาย เชน การคนควาจากอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรใหมๆ และการใชวารสารสาขาเฉพาะทาง ผลจากการคันควา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ปรับ
ประยุกตโดยการบันทึกขอมูลนํามาเรียบเรียงเปนผลงานวิจัย และโครงงานได
5.1.3 ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนในรายวิชาตาง ๆ และความคิดสรางสรรค
จัดทําเปนโครงงาน ผานกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหทําใหเกิดองคความรูใหม ๆ ไดเปนผลงานที่มี
คุณภาพ พัฒนาตอยอดเปนโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐไดรับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑสูการผลิตในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม
๕.๑.๔ ผูเ รียนใชความรู ทักษะ ความสามารถ สรางสรรคและพั ฒนาผลิตภั ณฑได อยาง
มีคุณคา สามารถนํามาใชประโยชนตอการพัฒนาสังคม และชุมชนไดเปนอยางดี
๕.๑.๕ ผูเรีย นมีความภาคภูมิใจในการคิดคัน พัฒ นาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร และ
สิ่ ง ประดิ ษฐ ค นรุ น ใหม ในรางวั ล ที่ ได รั บ ไมว า จะเป น รางวัล ระดั ง จั งหวั ด ระดั บ ภาค รวมถึ งระดับ ชาติ
ความสําเร็จนี้จะเปนการจุดประกาย แรงกระตุน ใหกับผูเรียนในรุนตอไป ทําใหเกิดเปนแรงจูงใจ และมุงที่จะ
ใชทักษะความรูที่ไดเรียนมาแสดงใหเห็นถึงความสามารถในวิชาชีพของตนเอง
๕.๑.๖ ผูเรียนไดพัฒนาผลิตภัณฑที่คิดคนขึ้น จนสามารถผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย
กอใหเกิดรายได และเปนการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๕.๒ ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
5.2.1 ใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ดานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และ
โครงงานวิทยาศาสตร ของงานวิ จัย พั ฒ นา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ และผลงานที่ไดรับ การเผยแพร
ระดับชาติ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
5.2.2 ผลิตภัณฑสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาทั้งในดานผลงานที่ไดรางวัล และผลงานที่
เผยแพรในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
๕.๒.3 สรางรายไดใหกับสถานศึกษา จากผลงานที่ผานการพัฒนาจนสามารถผลิตเพื่อ
จําหนายไดในเชิงพาณิชย
๕.๓ ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม
การใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นในการสรางสรรคผลงานที่อนุรักษ
มรดกของทองถิ่น เชน การนําถั่วหรั่งมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารเชา การนําวานหางจระเขมาพัฒนาเปน
เจลลางมือ เปนตน มีการพัฒนาสูตรกระบวนการผลิต การยึดอายุการเก็บรักษา การออกแบบบรรจุภัณฑที่
เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม และนํ า วั ต ถุ ดิ บ ในทอ งถิ่ น มาคิ ดค น พั ฒ นาเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม ช ว ยสร า ง
มูลคาเพิ่ม
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6. นวัตกรรมที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/ประโยชนที่ได
6.1 ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
6.1.1 รางวัลระดับชาติ จํานวน 3 รางวัล ดังนี้
1) ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง (KACANG PO
KRUNCH) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
2) หมวกแฟชั่น 2 in 1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
3) เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
6.1.2 รางวัลระดับภาค จํานวน 1 รางวัล ดังนี้
1) ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D VEGGIES EATS) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
6.1.3 รางวัลระดับจังหวัด จํานวน 11 รางวัล ดังนี้
1) ผลิตภัณฑของที่ระลึก บุหงา – บุหลัน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
2) ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา ไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
3) ชอนชีวภาพจากแปงขาว ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงิน
4) เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
5) ผลิตภัณฑซุปเนื้อตาลโตนดเพิ่มใยอาหารกึ่งสําเร็จรูป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
เหรียญทอง
6) Bio Nursery Bag Plant ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
7) ตาขายดักฝนดวยสีธรรมชาติ (Dreamcather) ไดรับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน
8) ภาพพิมพแกะไม จากจิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปตตานี ไดรับรางวัลชมเชยเหรียญทองแดง
9) โคมไฟลานนาลายชองลมกุฏิสงฆวัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี
ไดรับรางวัลชมเชยเหรียญเงิน
10) การเขียนลวดลายบนผืนผาโดยการใชยางเปลือกกลวยหิน ไดรับรางวัลชมเชย
เหรียญทองแดง
11) Biological spoon made from rice flour ไดรับรางวัลชมเชย
6.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร
6.2.1 รางวัลระดับชาติ จํานวน 2 รางวัล ดังนี้
1) การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรน้ํามัน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2) กระถางชีวภาพ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
6.2.2 รางวัลระดับจังหวัด จํานวน 5 รางวัล ดังนี้
1) ผลของน้ําใบยอตอคุณภาพของขาวยําใบยอกึ่งสําเร็จรูป ไดรับรางวัลชนะเลิศ
2) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
3) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ No water ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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4) การพัฒนาผลิตภัณฑ taffy จาก Pumpkin Fiber เสริม สารสกัดสตีวีโอไซด ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
5) ผลของกระบวนการทําแหงแบบโฟม-แมทตอคุณภาพเครื่องดื่มผงจากขาวไรซเบอรรี่สกัด
เขมขน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1.1 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
ที่ตั้ง
เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
รหัสไปรษณีย 94000
โทรศัพท
073 333 000 โทรสาร 073 333 6185
E-mail
pattani03@vec.mail.com
Website
www.pnvc.ac.th
2.1.2 ประวัติสถานศึกษา
เมื่อป พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนชางไมปตตานี และโรงเรียนการชางสตรี
ปตตานี ที่บริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ทั้งโรงเรียนชางไม และโรงเรียนการชางสตรี ใชอาคารเกา
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปตตานี (โรงเรียนประจําจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปจจุบัน)
พื้นที่ยาวตั้งแตสะพานสามัคคีไปจรดหมูบานสะบารัง ในปนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ นายสนั่น สุมิตร ผูวา
ราชการจังหวัดปตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตนพันธ ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นายเถียร พรหมภัตต การ
เปดรับนักเรียนรุนแรกจัดการรับสมัครโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญโรงเรียนการชางสตรีคนแรก
คือ นางสาวไพจิตร เศวตวรรณ ยายมาจากโรงเรียนการชางสตรีนครศรีธรรมราช มีครูที่ทําการสอน 2 คน
คื อ คุ ณ ครู ข นิ ษ ฐ มโรหบุ ต ร ย า ยมาจากโรงเรี ย นการช า งสตรี ส งขลาและคุ ณ ครู ส มพร ประสพศุ ก ร
(หวานจิตต) ไดรับการบรรจุใหม
ปการศึกษา 2497 ซึ่งเปนปแรกโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ไดเปดสอนเย็บปกถักรอย
งานฝมือ ทําอาหาร ดอกไมสด มีนักเรียน 60-70 คน สวนใหญเปนมุสลิม จางเรียนคนละ 30 บาทตอ
เดือน ครูประจําชั้นเปนเจาหนาที่จายเงินให เปดสอน 2 ระดับ คือ
1. ระดับมัธยมตน (แผนกการชางสตรี) หลักสูตร 2 ป (เทียบเทาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการชางสตรี) หลักสูตร 3 ป (เทียบเทาชั้นมัธยมปที่ 6)
รับนักเรียนที่จบมัธยมปที่ 3
ป พ.ศ. 2498 ครูใหญไพจิตร เศวตวรรณ อยูได 1 ป ในไดยายไปดํารงตําแหนงครูใหญ
โรงเรีย นการชางสตรีนครปฐม และเมื่อวัน ที่ 28 มิถุน ายน 2498
กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง
นางขนิ ษฐ มะโรบุ ต ร ครู โ รงเรี ย นการชา งสตรีป ตตานี ให ดํา รงตําแหน งครูใ หญแ ละได ดํารงตํ าแหน ง
จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2522 รวมเวลาที่ดํารงตําแหนงครูใหญ และ
อาจารยใหญทั้งสิ้น 24 ป
ป พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาใหจัดหาที่ดิน เปนที่จัดตั้งโรงเรียนการชางชายปตตานีและ
โรงเรียนการชางสตรีปตตานี โรงเรียนการชางชายปตตานีไดที่ดินอยูตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปจจุบัน)
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เนื้อที่ประมาณ 30 ไร และโรงเรียนการชางสตรีปตตานี ไดที่ราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด
(โรงเรียนเดชะปตนยานุกูลปจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร กรมอาชีวศึกษาไดตั้งงบ ประมาณเพื่อซื้อที่ดิน
สรางโรงเรียน เปนเงิน 351,220 บาท (สามแสนหาหมื่นหนึ่งพันสองรอยยี่สิบบาทถวน)
ป พ.ศ. 2500-2502 ไดรับงบประมาณเพื่อถมที่และสรางอาคารเรียน ลักษณะอาคาร
เรียนที่สรางเปนเรือนไม 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แลวเสร็จในป 2502
ป พ.ศ. 2502 โรงเรีย นไดยายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหมตั้งแตวัน ที่ 1
มิถุนายน 2502 สถานที่ใหมตั้งอยู เลขที่ 10 ถนนสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด
ทั้งหมด 32 ไร 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานศึกษาในปจจุบัน
ปการศึ กษา 2502
ไดเปดสอนระดับมัธ ยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้น เรีย น
มัธยมศึกษาตอนตน โดยรับนักเรียนที่สําเร็จชั้น ม.3 และ ม.6
ป พ.ศ. 2507 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนเรือนไมใตถุนสูง 1 หลัง
ปการศึกษา 2508 โรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหอยูในโครงการขององคการยูนิเซฟ ซึ่งมี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป ไดเปดแผนกวิชาตาง ๆ ดังนี้
- แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ
- แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- แผนกวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
- แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ไดแก ชางเครื่องเคลือบดินเผา, ชางหนัง, ชาง
โลหะรูปพรรณ รวมเรียกวา แผนกคหกรรมศาสตร เปดสอนวิชาเลือก เสริมสวย การทําดอกไมแหง เย็บ
ปกถักรอยและอื่น ๆ
ป พ.ศ. 2508 ไดรับงบประมาณสรางโรงหัตถกรรม 1 หลัง ใหใชในการเรียนหัตถกรรม
ป พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปที่ 1 ปที่ 2 และ ปที่ 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
ป ก ารศึ ก ษา 2516 ได เปลี่ย นชื่ อจากโรงเรี ย นการช างสตรี ปต ตานี เป น โรงเรี ย น
อาชีวศึกษาปตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516
ป ก ารศึ ก ษา 2518 เริ่ ม ใช ห ลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พุ ท ธศั ก ราช 2518
มีหลักสูตร 2 ป (ม.ศ.4 และ ม.ศ.5)
ปการศึกษา 2519 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปดแผนกวิชาพณิชยการอีก 1 แผนกวิชา
และปนี้ไดยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
ปการศึกษา 2520 เริ่มใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520
หลักสูตร 1 ป
ป พ.ศ. 2521 โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารตึก คหกรรมศาสตร เปนอาคาร
2 ชั้น เต็มตามโครงการ 1 หลัง
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ป พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกูของ
ธนาคารโลกที่จังหวัดปตตานีเปนแหงแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต เพื่อเปนศูนย กลาง
ในการเรียนวิ ชาชี พของโรงเรี ยนสายสามัญในจังหวัดปตตานี และในจังหวัดใกลเคียงที่อยูในระยะ 15
กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงไดใหอาจารยพิเชษฐ คงทน ผูอํานวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ
เจ าหน าที่มาสํ า รวจพื้ น ที่ และในที่ สุ ดได ดําเนิน การปลูกสรางตึกศูน ยฝกวิช าชีพแหงนี้และแลว เสร็จ ใน
พ.ศ. 2524 โดยใชพื้นที่รวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
ป พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งยายมาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาดํารงตําแหนงอาจารยใหญ
ป การศึ กษา 2522 กรมอาชีว ศึกษาไดเปดสาขาวิช าพณิช ยการ ภาคนอกเวลา 1
หองเรียน
ปการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาไดกําหนดใหใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช 2524 เปนหลักสูตรตอเนื่อง 3 ป
ปการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติใหเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพิ่มอีก 1 สาขา และไดยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปตตานี เปน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2525
ปการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหเปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
ป พ.ศ. 2526 วิทยาลัยฯไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการซึ่งเปน
อาคาร 4 ชั้น 24 หองเรียน
ปการศึ กษา 2527 วิทยาลัย ฯ ไดรับ อนุมัติจากกรมอาชีว ศึกษาใหเปดรับนักศึกษา
เพิ่มเติม คือ
- ระดับ ปวช. เปดสาขาวิชาศิลปะประยุกต
- ระดับ ปวส. (พิเศษ) เปดรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาโดยรับจากนักศึกษาที่สําเร็จ
มัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ
- ระดับ ปวท. เปดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตรทั่วไป ผาและเครื่องแตงกาย
- ระดับ ปวส เปดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผาและเครื่องแตงกาย
ป พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาไดมีคําสั่งยายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี และแตงตั้ง นางกันยา อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
ป พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ เปนอาคาร 4
ชั้น คือ อาคารคหกรรมศาสตรในปจจุบัน และไดรับงบประมาณสรางโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง
ป พ.ศ. 2531 กรมอาชี ว ศึ ก ษาได แ ต ง ตั้ ง นางสมจิ ต ต กะระณา ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีตอจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งไดรับรับคําสั่งไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยฝกวิชาชีพปตตานี
ป พ.ศ. 2531 วิทยาลัยฯ ไดงบประมาณสรางอาคารแสดงและจําหนายผลผลิต 1 หลัง
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ป พ.ศ. 2533
กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้ง นางสินีนาฎ ศิลปาจารย จากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ตอจาก นางสมจิตต กะระณา
ซึ่งไดรับการแตงตั้งไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ป พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติใหเปดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ
ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ไดรับอนุมัติใหยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
และเปดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม ดังนี้
- ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยรับจากผูจบ ม.6
- ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ
ปการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดเปดทําการสอน 3 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ป พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย ไดรับแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญกรม
อาชีวศึกษา และแตงตั้งนางโกสุม สุทธิสิงห มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี อยู
เพียง 1 ป เกษียณอายุราชการ ในป พ.ศ 2541
ป พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแตงตั้งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี จนถึงป พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามี
คําสั่งใหนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางภูเก็ต ชวงนี้เปนชวงที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีมีอาคารพรอมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนา
ภายในอาคารและการจัดภูมิทัศนภายในวิทยาลัย ซึ่งไดแกหองประชุม, หองปฏิบัติงาน, หองเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ, หองเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง (Self-access learning), หองอินเตอรเน็ต, มีหองหมอ
ภาษาทดสอบการฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาใหสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทย
ไดชัดเจนถูกตอง,ปรับปรุงเพิ่มสถานที่พักผอนและเพิ่มบรรยากาศใหรมรื่นนาอยูยิ่งขึ้น เปดรานจําหนาย
อาหารกลางวันบุฟเฟต ชื่อราน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแกบุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท
เปนที่ฝกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มสงเสริมการทําโรตีกรอบ
และน้ําปรุงแกงสมออกตลาด
ป พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีคําสั่งใหนางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพทาย
เหมือง จังหวัดพังงา มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีจนถึงป พ.ศ. 2550 กรม
อาชีวศึกษาปคําสั่งให นางสงบ พรหมจินดา ไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในชวงนี้
ธุรกิจโรตีกรอบไดรับการสงเสริมใหศิษยเกายึดเปนอาชีพในโครงการสงเสริมศิษยเกาประกอบอาชีพอิสระ
สงเสริมใหมีการแสดงดิเกรฮูลูของนักศึกษาจนไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสรางสรรค
เยาวชนไทยรับถวยรางวัลประทานจาก พระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริวัณวลีนารีรัตน (การประกวดดิเกร
ฮูลู) ในป 2548 ชวงนี้การรับนักเรียนใหมมีนโยบายอยากเรียนสาขาใดตองไดเรียน ไมมีการสอบคัดเลือก
เขาเรียน
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ป พ.ศ.2547 เกิดสถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต วิทยาลัยตองปรับลด
รอบการสอนไมมีรอบบาย ชั่วโมงสุดทายแตละวันเลิกไมเกิน 17.00 น. มีผลกระทบดานปริมาณผูเรียน
นักเรียนนอกพื้นที่ปตตานี เชน นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไมกลามาเรียน ผูปกครองบางสวนยายถิ่น
และสงบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอื่น
ป พ.ศ.2550 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนางสาวพูลสุข ธัชโอภาส
จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ได
ดําเนินการสานตอโครงการพัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสูอุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุทําเปนโรงงาน
ในโรงเรี ย นผลิ ต จํ า หน า ยตลอดป ปรั บ ปรุ ง ร า นอาหารเที ย นทองเป น ร า นอาหารฮาลาลต น แบบเป ด
R paradise Spa พัฒนาหองเรียนตามสภาวการณ ในสาขาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
สนับสนุนสื่อ อุปกรณในหองเรียนทฤษฎี เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน
สงเสริมการจัดการเรียนที่เปนชิ้นงาน โครงการ นํามาตอยอดดวยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ เขาแขงขันไดรับรางวัลระดับชาติอยางตอเนื่องและสงเสริมตอยอดเชิงธุรกิจ มีรายได มีอาชีพ
อยางยั่งยืน
ป พ.ศ.2562 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคําสั่งใหนางสาธิตา ทันตเวช
จากวิ ทยาลั ย สารพั ดช า งลพบุ รี มาดํ า รงตํ าแหนงผู อํานวยการวิทยาลัย อาชี ว ศึกษาป ตตานี ไดส านต อ
โครงการสรางอาคารเรียน 4 ชั้น พัฒนาปรับเปลี่ยนหองเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงหอง
ผูอํานวยการ หองประชุม หองจําหนายโรตีกรอบ จัดซื้อรถตูเพิ่ม จํานวน 1 คัน และไดรับงบประมาณ
จั ด สร างแฟลตที่ พั กอาศั ย จํ า นวน 4 ชั้ น 1 หลั ง ในป พ.ศ.2563 มีก ารพัฒ นาหลั กสู ตรระดั บ ปวส.
ทุกสาขาวิชา
2.1.3 การจัดการศึกษา
2.1.3.1 วิสัยทัศนของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานวิชาชีพสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2.1.3.2 พันธกิจสถานศึกษา
1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาดานพณิชยกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว คหกรรมและ
ศิลปกรรม
2) สรางเครือขายความรวมมือ ผลิตกําลังคน กับสถานประกอบการ องคกรวิชาชีพ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) บริหารจัดการวิชาชีพสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) สรางผูประกอบการใหมใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีคุณภาพ
5) ส ง เสริ ม การวิ จั ย สร า งนวั ต กรรม พั ฒ นาและถ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ การ
ประกอบอาชีพ
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2.1.3.3 โครงสรางหลักสูตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสราง ดังนี้
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2552 ดําเนินการเปดสอน 4
ประเภทวิชา (จํานวน 10 สาขาวิชา /10 สาขางาน) คือ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม
ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผาแฟชั่น
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร/สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป/สาขางานวิจิตรศิลป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก/สาขางานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ดําเนินการเปดสอน
4 ประเภทวิชา (จํานวน 11 สาขาวิชา / 16 สาขางาน) คือ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี / สาขางานการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด / สาขางานการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน / สาขางานการจัดการสํานักงาน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ / สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี)
- สาขางานธุรกิจคาปลีกทั่วไป
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม
- สาขางานครัวโรงแรม
- สาขางานแมบานโรงแรม
- สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- สาขาวิชาการทองเที่ยว / สาขางานการทองเที่ยว
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ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ
- สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขางานการจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี)
ประเภทวิชาศิลปกรรม
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
- สาขางานสื่อสิ่งพิมพ
- สาขางานสื่อสิ่งพิมพ (ทวิภาคี)
2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
2.1.4.1 สภาพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี อยูทามกลางตัวเมืองมีสถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา และสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา หางไกลจากสถานบันเทิง มีแหลงที่พักอาศัยสําหรับนักเรียน นักศึกษา มีบานพักภายใน
สถานศึ กษาของครูและบุ คลากรทุ กฝา ยของสถานศึกษา บรรยากาศดี รมรื่น พรอมทั้งมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในชีวิตประจําวัน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาสวนใหญ
ใชภาษาถิ่น
2.1.4.2 สภาพเศรษฐกิจ
ครู บุคลากร ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีดํารงชีวิตตามอัตภาพของเงินรายไดที่ไดรับและ
ฐานะทางครอบครั ว ของนั กเรี ย น นั กศึ กษา สว นใหญย ากจนจึง รูจักประหยัด มัธ ยัส ธ ยึดหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว
2.1.4.3 สภาพสังคม
ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีความเปนอยูที่สงบ มีระเบียบวินัย เอื้อเฟอ เผื่อแผ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

รูปที่ 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

รูปที่ 2.1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.3.1 ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
1) ขอมูลดานผูเรียน
ตารางที่ 2.1 ขอมูลผูเรียน ปการศึกษา 2562

ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการเลขานุการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาวิจิตรศลิ ป
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
- สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
รวม ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
- สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ ทอ
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
- สาขาวิชาการทองเที่ยว
รวม ระดับ ปวส.
รวมระดับ ปวช และ ปวส.

49
11
27
18
4
25
15
149

36
7
6
23
1
15
2
16
1
15
0

0

122

114

135

19
21
63
15
13
21
-

19

15
28
1

266
415

46
46

0

0

135

0

เทียบโอน

ทวิภาคี

ปกติ
34
7
7
32
3
8
4
28
12

0

รวม

119
25
12
82
4
41
10
69
1
42
406
279
38
3
55
136
33
3
35

3

34
73
10

2

0

3
เทียบโอน

ปกติ

เทียบโอน

ทวิภาคี

ระดับ/สาขางาน

ปกติ

1

ทวิภาคี

ชั้นป
2

8
1

22
16
-

18
13

70
41
1

309
431

43
43

664
0

135

0

0

1,070

(ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
งานทะเบียน
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2) ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 2.2 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเขา
สําเร็จการศึกษา
ปวช.3
157
94
ปวส.2
395
323
รวม
552
417

คิดเปนรอยละ
59.87
81.77
75.54

ตารางที่ 2.3 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเขา
สําเร็จการศึกษา
ปวช.3
182
114
ปวส.2
424
337
รวม
606
451

คิดเปนรอยละ
62.64
79.48
74.42

2.3.2 ขอมูลดานบุคลากร
ตารางที่ 2.4 ขอมูลบุคลากร
ประเภท
ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวยการ
ขาราชการครู
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยาม
รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

5
39
15
22
9
7
13

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)
5
39
13
4
-

63
110

56
56

ทั้งหมด(คน)

สอนตรงสาขา(คน)
36
15
8
59
56

(ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2562)
งานบุคลากร

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

23

2.3.3 ขอมูลดานหลักสูตรการเรียนการสอน
ตารางที่ 2.5 ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ระดับ ปวช.
ประเภทวิชา
(สาขาวิชา)
พาณิชยกรรม
4
ศิลปกรรม
2
คหกรรม
3
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
1
รวมทั้งสิ้น
10

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
5
1
3
2
11

2.3.4 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ตารางที่ 2.6 ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
2.3.5 ขอมูลดานงบประมาณ
ตารางที่ 2.7 ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

รวม(สาขาวิชา)
9
3
6
3
21

จํานวน(หลัง)
5
2
0
1
4
12

จํานวน(บาท)
9,720,325.49
5,136,548.79
15,552,290.00
5,241,328.82
6,736,221.01
42,386,714.11

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
2.4.1 ปรัชญา
ทักษะเดน เนนคุณธรรม เลิศล้ําวิชา พัฒนาสังคม
2.4.2 อัตลักษณ
ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝใจบริการตรงเวลา
2.4.3 เอกลักษณ
สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพื่ออาชีพ
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2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.5.1 วิสัยทัศน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนองคกรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพ สูความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.5.2 พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 สงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเปนเลิศเฉพาะทาง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
พันธกิจที่ 2 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพื่อใหชุมชน และทองถิ่นมีอาชีพ
สรางรายไดที่มั่นคง
พัน ธกิ จที่ 3 สรา งเครือขายความรวมมือใหกับ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรว มในการ
พัฒนาการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 4 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณเปนผูประกอบธุรกิจมืออาชีพ
อยางมีคุณธรรม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พันธกิจที่ 5 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาชีพ นอมนําหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูระดับสากล
2.5.3 เปาประสงค
1) เพิ่มปริมาณผูเรียนดานวิชาชีพ
2) พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาและผูผานการฝกอบรมวิชาชีพใหมีมาตรฐาน
3) เพิ่มและพัฒนาเทคโนโลยีดานวิชาชีพเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และบริการ
ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
4) สรางระบบเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษา ในการฝก
ทักษะอาชีพและประสบการณทั้งในและตางประเทศ
5) สรางนวัตกรรมการวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู พัฒนาอาชีพใหชุมชน
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
2.5.4 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นการอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุ ทธศาสตร ที่ 3 การพัฒ นาศักยภาพกํา ลัง คนด านการอาชีว ศึ กษาให มีส มรรถนะ
สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร ที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทีย มในดานการ
อาชีวศึกษา
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 การจัด การอาชี ว ศึ กษาเพื่ อ สร างเสริ ม คุณ ภาพชีวิ ต เปน มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
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2.5.5 กลยุทธ

เลิศเฉพาะทาง

พันธกิจที่ 1
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเปน

กลยุทธที่ 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการพัฒนาความรวมมือในการเพิ่มศักยภาพกําลังคนดานอาชีวศึกษา
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคลองกับ
ความตองการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ 2
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูดาน
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลคาทางเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการเสริมสราง
คุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคลองรองรับ
กับการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ 3
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานความเปนพลเมือง โดยเนน
การปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท สันติวิธี สงเสริมการอยูรวมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
กลยุทธที่ 2 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 4
กลยุทธที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ตองการของภาคผูใช และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหมีจิตสํานึก ทัศนคติ คานิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ประเทศ

พันธกิจที่ 5
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความตองการในการพัฒนา

กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอยางเต็มศักยภาพ
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
ที่

รายการ

รางวัล

ผูบริหารสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติหนาที่ในการบริหาร
1 การจัดกิจกรรมดีเดน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

โลประกาศ
เกียรติคุณ

ผูใหการสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมทองเที่ยวปตตานี
2 อาเซียน "กตัญูคูฟามหาสมโภชเจาแมลิ้มกอเหนี่ยว
ปตตานี

โลเกียรติคุณ

การรับรองเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการทองเที่ยว
3
การโรงแรม ภัตตาคาร และรานอาหาร สาขาผูประกอบ
อาหารฮาลาล

เกียรติบัตร

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให
สํานักงาน
ชาติ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ศาลเจาเลงจูเกียง
จังหวัดปตตานี
จังหวัด
มูลนิธิเทพปูชนียสถาน
(เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว)
ระดับ

ชาติ

องคการมาตรฐานดีเดน กลุมจังหวัดปตตานี ยะลา และ
4
นราธิวาส สถานศึกษาขนาดกลาง

องคการ
มาตรฐาน
ดีเดน

กลุม
จังหวัด

เปนหนวยงานสนับสนุนการสรางสุขภาวะองคกรใน
SMEs โครงการสงเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองคกรใน
5
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP

เกียรติบัตร

ชาติ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน)
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และ
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นางสาวกมลทิพย ทองสุข
1 “คุรุสดุดี” ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเปนที่ประจักษชัด

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

คุรุสดุดี

ชาติ

คุรุสภา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชาติ

ศูนยวิทยาศาสตรฮา
ลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ชาติ

สํานักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการ
มหาชน)

นางสาวกมลทิพย ทองสุข
2
ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ครูดีศรี
อาชีวศึกษา

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ชาติ

ศูนยวิทยาศาสตร
ฮาลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

นายมัรซูกี มะเย็ง
นางสุภาทิพย บุญภิรมย
ครูที่ปรึกษาการแขงขันแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติครั้งที่ 4
6
(Halal Business Plan Contest-HBPC 2019) ประเภท
นําเสนอแผนธุรกิจ “ซาลาเปามั่นโด ปาตานี”
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

7

8

9

10

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวดีลา เถาะ
รอง
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
ชนะเลิศ
นางสาวศศิธร แสนปนตา
อันดับ 2
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
เหรียญทอง
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑ
อาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง
(KACANG PO KRUNCH)”
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวดีลา เถาะ
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
ชมเชย
นางสาวกมลรัตน ผองใส
เหรียญทอง
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผัก
แผน 4D (4D VEGGIES EATS)”
นางราตรี อิสสระโชติ
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
นายฮัสลี นิฮะ
รอง
นางสุภาทิพย บุญภิรมย
ชนะเลิศ
นายชาคริต สะแม
อันดับ 2
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “หมวกแฟชั่น 2 in 1”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางมาเรียม เจะมะ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
รอง
นายวีรพงษ บรรจุสุวรรณ
ชนะเลิศ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 อันดับ 3
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน
เหรียญเงิน
“เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด”

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

11 นางสาวกมลรัตน ผองใส
ชมเชย
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
เหรียญเงิน
“ทักษะการประกอบหารไทยเชิงธุรกิจ”
ประเภทขาวแช ระดับปวช.
12 นางสาวศันสนีย มะมิง
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ชมเชย
“ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกาย
เหรียญเงิน
สูสากล” (ทีม ปวส.)
13 นางราตรี อิสสระโชติ
ชมเชย
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
เหรียญ
“ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา”
ทองแดง
14 นางปานตา วิมลมิ่ง
ชมเชย
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
เหรียญ
“ทักษะจิตรกรรมไทย”
ทองแดง
นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี
นางสาวศันสนีย มะมิง
ชนะเลิศ
15
อันดับ ๑
ครูผูควบคุมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
นายฐิติพันธ นวลนิล
รอง
ครูผูควบคุมกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค
ชนะเลิศ
16
ภาคใต ครั้งที่ 17 ประจําป 2562
อันดับ 2
“สังขหยดเกมส”การแขงขันฟุตบอล ประเภททีมชาย
นางสาวนาตยา ประสมศรี
รอง
ครูผูควบคุมการสวดมนตหมูสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
17
ชนะเลิศ
ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อันดับ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นางสาวศศิธร แสนปนตา
ครู ผู ค วบคุ ม การแข ง ขั น ทั ก ษะ การออกแบบและการ
ชมเชย
18 ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารไทย
เหรียญเงิน
โมเดิรนมื้อค่ํา ระดับปวส.

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

ชาติ
ชาติ

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน 12 สงขลา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

19

20

21

22

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวดีลา เถาะ
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
นางสาวกมลรัตน ผองใส
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผัก
แผน 4D (4D VEGGIES EATS)”
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวดีลา เถาะ
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
นางสาวศศิธร แสนปนตา
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑ
อาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง
(KACANG PO KRUNCH)”
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวดีลา เถาะ
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร
ผลงาน “เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน”
นางราตรี อิสสระโชติ
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
นายฮัสลี นิฮะ
นางสุภาทิพย บุญภิรมย
นายชาคริต สะแม
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลงาน
“หมวกแฟชั่น 2 in 1”

รางวัล

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

ชมเชย
เหรียญทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3
เหรียญเงิน

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

23

24

25

26

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ
นางสุวรรณา อรุณพันธุ
นางสาวสุนิสา พงษระโนต
นายณัฐชนน นานิรัติศัย
ชมเชย
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
เหรียญเงิน
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภัณฑของที่ระลึก
บุหงา - บุหลัน”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางมาเรียม เจะมะ
นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล
รอง
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
ชนะเลิศ
นางสาวอัซมา แสมา
อันดับ 1
เหรียญเงิน
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน
“เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นางสาว โนสียะห อาแวยา
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
ชมเชย
นางสาวอัซมา แสมา
เหรียญเงิน
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน
“ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํา
ยางพารา”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
ชมเชย
นางสาวอัซมา แสมา
เหรียญ
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ทองแดง
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน
“ชอนชีวภาพจากแปงขาว”

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

ภาค

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

27

28

29

30

31

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 10
องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน
“Bio Nursery Bag Plant”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอย
สลายไดจากวัตถุดิบเหลือใช” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ
ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ ทอฟฟ จากเสน
ใยฟกทองเสริม สารสกัดสตีวีโอไซด” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา เอสโซ ครั้งที่ 30ประจําปการศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก
Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ
No water” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 30 ประจําป
การศึกษา 2562

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชมเชย
เหรียญเงิน

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชมเชย
เหรียญเงิน

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ชมเชย
เหรียญเงิน

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ชมเชย
เหรียญเงิน

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ชมเชย
เหรียญเงิน

ภาค

รางวัล

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่
32

33

34

35

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขัน
ทักษะพื้นฐาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส. ป
การศึกษา 2562
นางสาวกมลรัตน ผองใส
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
“ทักษะการประกอบหารไทยเชิงธุรกิจ” ประเภทขาวแช
ระดับปวช.
นางสาวศันสนีย มะมิง
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
“ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล”
(ทีม ปวส.)
นางราตรี อิสสระโชติ
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
“ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา”

รางวัล
ชมเชย
เหรียญเงิน
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

นางปานตา วิมลมิ่ง
36 ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ภาค
“ทักษะจิตรกรรมไทย”
นางสาวศศิธร แสนปนตา
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
37
ชมเชย
ภาค
และการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล” ประเภท
อาหารไทยโมเดิรนมื้อค่ํา ระดับปวสง
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวดีลา เถาะ
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
ชนะเลิศ
38 นางสาวกมลรัตน ผองใส
จังหวัด
เหรียญทอง
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผัก
แผน 4D (4D VEGGIES EATS)”

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

39

40

41

42

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

นางสาวสูรยานี บาราเฮง
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวดีลา เถาะ
รอง
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
ชนะเลิศ
นางสาวศศิธร แสนปนตา
อันดับ 1
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
เหรียญทอง
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑ
อาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง
(KACANG PO KRUNCH)”
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
รอง
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
ชนะเลิศ
นางสาวดีลา เถาะ
อันดับ 2
นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 เหรียญทอง
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “เจลลี่ขาวมีสี
สกัดเขมขน”
นางสาวดีลา เถาะ
นางสาวกมลทิพย ทองสุข
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
รอง
นางสาวปาวีณา หลีหมัด
ชนะเลิศ
นางสาววรรณศิริ สุนทรกุมาร
อันดับ 3
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑซุป
เนื้อตาลโตนดเพิ่มใยอาหารกึ่งสําเร็จรูป”
นางราตรี อิสสระโชติ
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
นายฮัสลี นิฮะ
นางสุภาทิพย บุญภิรมย
ชนะเลิศ
นายชาคริต สะแม
เหรียญทอง
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “หมวกแฟชั่น 2 in 1”

ระดับ

จังหวัด

จังหวัด

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ
นางสุวรรณา อรุณพันธ
รอง
นางสาวสุนิสา พงษระโนต
ชนะเลิศ
จังหวัด
43 นาย ณัฐชนน นานิรัติศัย
อันดับ 2
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5
เหรียญเงิน
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภัณฑของที่ระลึก
บุหงา - บุหลัน”
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
นางปานตา วิมลมิ่ง
นางกรุณา บุญธรรม
นายวรภัทร ธุวสันติ
ชมเชย
44 นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ
จังหวัด
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 เหรียญเงิน
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ภาพพิมพแกะไมจาก

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปตตานี”

นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี
นางสาวสุนิสา พงษระโนต
นางแวไมซาเราะ ราเหม
นางศิริวรรณ เพ็งสง
ชมเชย
45 นางสาวรุจิรา บาเหาะ
จังหวัด
เหรียญเงิน
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “ตาขายดักฝนดวยสี
ธรรมชาติ (Dreamcather)”
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
นางปานตา วิมลมิ่ง
นางราตรี อิสสระโชติ
นายวรภัทร ธุวสันติ
ชมเชย
46 นายแดน วิเศษสาธร
เหรียญ
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 ทองแดง
สิ่งประดิษฐดานหัตศิลป ผลงาน “โคมไฟลานนาลายชองลม
กุฏิสงฆวัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี”

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

47

48

49

50

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางมาเรียม เจะมะ
นางสาว พรพิสุทธิ์ นวลนิล
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจ
ลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นางสาว โนสียะห อาแวยา
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน
“ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํา
ยางพารา”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ชอนชีวภาพจาก
แปงขาว”
นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี
นางสาวสุนิสา พงษระโนต
นางแวไมซาเราะ ราเหม
นางสาวศันสนีย มะมิง
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8
สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “การเขียน
ลวดลายบนผืนผาโดยการใชยางเปลือกกลวยหิน”

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ จังหวัด
เหรียญเงิน

รอง
ชนะเลิศ จังหวัด
อันดับ 1
เหรียญเงิน

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 2
เหรียญเงิน

ชมเชย
เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

51

52

53

54

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาว วนิดา บุญฤทธิ์
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่
10 องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Bio
Nursery Bag Plant”
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรุจิรา บาเหาะ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประเภทที่ 10 องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Biological spoon made
from rice flour”
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอย
สลายไดจากวัตถุดิบเหลือใช” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้ง
ที่ 29 ประจําปการศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑ ทอฟฟ จากเสน
ใยฟกทองเสริม สารสกัดสตีวีโอไซด” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 30ประจําปการศึกษา 2562

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 1
เหรียญเงิน

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รางวัล

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รอง
ชนะเลิศ จังหวัด
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ
จังหวัด
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชมเชย
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

55

56

57

58

59

60

61

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก
Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ
นางสาวอัซมา แสมา
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ
No water” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 30 ประจําป
การศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขัน
ทักษะพื้นฐาน กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส. ป
การศึกษา 2562
นายฮะฟซุดดีน เจะมุ
ครูที่ปรึกษา ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลส
ธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา” แขงขันทักษะพื้นฐาน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส. ปการศึกษา 2562
นางสาววรรณนิสา บุญแกว
ครูผูควบคุมและฝกซอม “ การประกวดมารยาทไทย”
นางสาวสุรัฏิ์ดาห สหสันติวรกุล
ครูผูควบคุมและฝกซอม “ การประกวดสุนทรพจน
ภาษาไทย” งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ครั้งที่ 7 ปการศึกษา 2562
นางสาวสุรัฏิ์ดาห สหสันติวรกุล
ครูผูควบคุมและฝกซอม “ การประกวดเลานิทานพื้นบาน”
งานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ครั้งที่ 7 ปการศึกษา 2562

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 1
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 2
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ
จังหวัด
เหรียญทอง

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ1
เหรียญทอง

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

39

2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่
62
63
64
65
66
67
68

69

70

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางศิริวรรณ เพ็งสง
ครูผูควบคุมทีมการประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง
นายณัฐชนน นานิรัติศัย
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใช
คอมพิวเตอรในงานบัญชี”
นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร”
นางสาวพัดดาว ฉุนทิ้ง
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพอังกฤษ
ดวยคอมพิวเตอร”
นางสาวสิตา หมุดแหละ
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก”
นางวัชรี จําเนียรสุข
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการนําเสนอ
ขายสินคา The Marketing Challenge”
นางสาวสุมาลี บุญรังษี
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะกลยุทธ
การตลาดเชิงสรางสรรค Creative Marketing Plan”
นางสาวนารนี ดอเลาะ
นางสุนันทา แกวศรี
นางสาวธิรรัตน บุญหา
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผน
ธุรกิจ”
นางมีโฉนด สุปตติ
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)”

นางสาวกมลรัตน ผองใส
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบ
71 หารไทยเชิงธุรกิจ” ประเภทขาวแช
ระดับปวช.

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให
อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นางสาวศศิธร แสนปนตา
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
72
และการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล”
นางแวไมซาเราะห ราเหม
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
73
และตัดเย็บเครื่องแตงกาย” (ทีม ปวช.)
นางสาวศันสนีย มะมิง
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกต
74
ออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
75
บรรจุภัณฑ”
นางราตรี อิสสระโชติ
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบ
76
มัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา”
นางปานตา วิมลมิ่ง
77 ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรม
ไทย”
นางกรุณา บุญธรรม
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการวาดภาพ
78
(Drawing)”
นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล
ครูที่ปรึกษาการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสม
79 เครื่องดื่ม” ประเภท Classic Bartender
และประเภท Flair Bartender

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชาติ

ศูนยวิทยาศาสตร
ฮาลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

ชาติ

สํานักงานสงเสริมการ
จัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการ
มหาชน)

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ชาติ

ศูนยวิทยาศาสตรฮา
ลาล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร

ชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ กรมหมอน
ไหมการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

รางวัล

นางสาวนูรอ แวนาแว
นางสาวอินละฮํา เจะดาโหะ
นางสาวกุลวานีย สะรีเดะ
การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮา
1
ลาล ในหัวขอ "นวัตวิถีฮาลาลนําไทยสูเวทีโลก" (Halal
Scientist Competition 2019) ระดับประเทศ สาขา
วิทยาศาสตร/วิทยาศาสตรสุขภาพ ชื่อผลงาน โครงงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรนามัน

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

นางสาวยัสมิน มะแซ
นางสาวนุชนาเดีย หวันยอ
การประกวดในโครงการจัดงานอยางไร ลดการใชพลาสติก
2
"Say No To Plastic" ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ
ทดแทนการใชพลาสติกในการจัดงาน ชื่อผลงาน "บรรจุ
ภัณฑจากกาบกลวย"

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

นางสาวโสรยา ยือลาแป
นางสาวซูรยา วิทยสุนทร
และ นางสาวนารีสา ปาลายา
3 การแขงขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฮา
ลาล ในหัวขอ "นวัตวิถีฮาลาลนําไทยสูเวทีโลก" (Halal
Scientist Competition 2019) ระดับประเทศ สาขา
สิ่งประดิษฐ ชื่อผลงาน โครงงาน กระถางชีวภาพ
นางสาวอานีฟ เจะมุ
นางสาวมูนีฟะห มามะ
นางสาวนัสรียะ ขเดมัน
4
แผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติครั้งที่ 4 (Halal Business Plan
Contest-HBPC 2019) ประเภทการนําเสนอแผนธุรกิจ
“ซาลาเปามั่นโด ปาตานี”
5 นางสาวนูรอากิน มะเด็ง
นายมะรุสลัน สะแม
นางสาวมินตรา หวาหลํา
ประกวด "The Next Big Designer Contest" ออกแบบตัด
เย็บชุดเสื้อผารวมสมัยโดยใชผาไหมไทย

รางวัล
ชมเชย
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

นางสาวอิฟตินา มาเจะมะ
นางสาวอาซียะห ตาเหร
นายพรอนันต สงนาค
นางสาวนัสรีน มะเซ็ง
นางสาวศศภัทร คาขึ้น
รอง
นางสาวทัศนีย ทองใบ
ชนะเลิศ
6 นางสาวรมมา สาเมาะ
อันดับ 2
นางสาวกมลชนก แสงทอง
เหรียญทอง
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอม
บริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง (KACANG PO
KRUNCH)”
นางสาวยัสมีน มะแซ
นางสาวรุสณีย บาเหะ
นายภัคพล มณีดํา
นางสาวกูอานิส สะอิ
7 นางสาวมูนีฟะห มามะ
นางสาวนุชนาเดีย หวันหยอ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน“หมวกแฟชั่น 2 in 1”
นางสาวสืบศิริ เลนุกูล
นายตวนรุสดี ตูแวบือซา
นางสาวรอกีเยาะ กาเจ
นางสาวฮัลวาตี เจะมามะ
นางสาวนูรียา จารง
8
นางสาวนูรียะห สะลีมิง
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจลลางมือ Aloe vera
เสริมโพลีแซคคาไรด”

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3
เหรียญเงิน

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

43

2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชมเชย
เหรียญเงิน

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

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

ชาติ

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

นางสาวนาปสะ มะลี
นางสาวนิบุหงา นิเลาะ
นางสาวอารีตา สะมะแอ
นางสาวตูแวรุสนี ตวนบือซา
ชมเชย
9 นางสาวดียานา แดงหวัง
เหรียญทอง
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D
VEGGIES EATS)”
นายวุฒิพงค เพ็ชรภักดี
นางสาวอาซียะห ตาเหร
10 นางสาวสุภัควี เกียรตินฤมล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบหารไทยเชิง
ธุรกิจ” ประเภทขาวแช ระดับปวช.

นายภัคพล มณีดํา
นางาวนาตาชา สังขทอง
12 นายอานาฟ สิเดะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อารตเพื่อการศึกษา”
นายศรันย เตชะอนันตกูล
13 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรมไทย”

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ
ชมเชย
เหรียญ
ทองแดง
ชมเชย
เหรียญ
ทองแดง

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

14

15

16

17

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวชุติมา ชายพุด
นางสาวกนกพรรณ ตุงเนตร
นางสาวลลิตา สุยฉอง
นางสาวกมลนัทธ คาคะวารี
นางสาวอังษฎาภรณ อุดมสิน
นางสาวธนพร แกวประเสริฐ
นางสาวลลิดา กมล
นางสาวดวงหทัย สีแดง
นางสาวสุธาสินี แกวนางโอ
นางสาวกัณฑิตา กี่สาม
นางสาวธรญาดา วิชญเดชสกุล
นางสาวพรชนก ชูจรูญเดช
การประกวดการสวดมนตหมูสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในงานมหกรรมสงเสริมศีลธรรม
และ การประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธ
ศาสนา ป 4 (4th MCU Contest)
นางสาวรอซียะห สาแลแม
การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ ๒๘
ระดับภาค (Worldskills Thailand 20๒๐) ประเภท
เยาวชน
นายรอฮาดี ดือราแม
นางสาวไซนับ ดอเลาะ
การแขงขันฟุตบอล ประเภททีมชาย การแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 17
ประจําปการศึกษา 2562 “สังขหยดเกมส”
นางสาวซูฟซรูน เจะหลง
นางสาวอัฟนาน สะแม
การแขงขันทักษะ การออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารไทยโมเดิรนมื้อค่ํา ระดับ
ปวส.

นางสาวสุไลดา เจะหลอ
18
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ภาค

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

ภาค

สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน ๑๒ สงขลา

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ชมเชย
เหรียญเงิน

ชมเชย

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นางสาวนาปสะ มะลี
19 การแขงขันทักษะพื้นฐาน
การประกวดการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
นางสาววรรณผกา จันทมาศ
20
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง

รางวัล

ระดับ

ชมเชย

ภาค

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ชมเชย

นางสาวนาปสะ มะลี
นางสาวนิบุหงา นิเลาะ
นางสาวรุสนา ดอเลาะ
รอง
นางสาวตูแวรุสนี ตวนบือซา
ชนะเลิศ
21 นางสาวอารีตา สะมะแอ
อันดับ 1
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
เหรียญทอง
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D
VEGGIES EATS)”
นางสาวอิฟตินา มาเจะมะ
นางสาวอาซียะห ตาเหร
นายพรอนันต สงนาค
รอง
นางสาวศิริลักษณ คงทน
ชนะเลิศ
22 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
อันดับ 2
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอม
เหรียญทอง
บริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง (KACANG PO
KRUNCH)”
นางสาววิภาวี ธนูสังข
นางสาววัลมูนีรา แวโนะ
นางสาวฮานาน หะยีวาลง
นางสาวอัฟนาน สะแม
ชมเชย
23 นายซูฟซรูน เจะหลง
เหรียญทอง
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน
“เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน”
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

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

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3
เหรียญเงิน

นางสาวแพรสุดา ไกรสร
นางสาวนูรอาฟฟะ สิเดะ
นางสาวฮามีดะห กาเจร
ชมเชย
25 นางสาวปทุมรัตน แกววิไลย
เหรียญเงิน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภัณฑของที่ระลึก บุหงา บุหลัน”
นางสาวอังคณา มาหะ
นางสาวปนัดดา เจะแฮ
นาย ฮาฟรอน สาและ
รอง
นางสาวสืบศิริ เลนุกูล
ชนะเลิศ
26
นายอาลีฟ การี
อันดับ 1
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ เหรียญเงิน
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เจลลางมือ Aloe vera
เสริมโพลีแซคคาไรด”
นางสาวปุณยาพร เนตรสะอาด
นางสาวสุพรรษา หอมทิพย
นางสาวอารียา แขวงบู
นางสาวนูรีน มะลี
ชมเชย
นายตวนรุสดี ตูแวบือซา
27
เหรียญเงิน
นางสาวนูรียา จารง
นางสาวกูอานิส สะอิ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
เซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา”

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นางสาวฮัลวาตี เจะมามะ
นางสาวรอกีเยาะ กาเจ
นางสาวนูรียะห สะลีมิง
นางสาวสืบศิริ เลนุกูล
นายอาลีฟ การี
28
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ
นางสาวมัสนา ยามา
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว”
นางสาวปุณยาพร เนตรสะอาด
นางสาวกูอานิส สะอิ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 10
29 องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Bio
Nursery Bag Plant”

รางวัล

ชมเชย
เหรียญ
ทองแดง

ชมเชย
เหรียญเงิน

นางสาวฟาตีหมะ เฮาะ
นางสาวอาอีดะห กาลูแป
นางสาวอัฟนาน กาตะ
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอยสลายไดจาก
ชมเชย
30
วัตถุดิบเหลือใช” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม เหรียญเงิน
วิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 29 ประจําป
การศึกษา 2562
นางสาวนัสรีน ลือแมะ
นางสาวนัชมี ปูเตะ
นางสาวมารีสา ทองจันทรแกว
ชมเชย
31 ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟจากเสนใยฟกทองเสริม
เหรียญเงิน
สารสกัดสตีวีโอไซต” การประกวดโครงการวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา สมาคม-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค ภาคใต

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคใต
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

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

33

34

35

36

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชมเชย
เหรียญเงิน

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาค

ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวนูรีน มะลี
นางสาวกรณภัสสร รัตนวิโรจน
นางสาวมนัสดา ขาวนอย
ชมเชย
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ
เหรียญเงิน
No water” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 30
ประจําปการศึกษา 2562
นางสาวสืบศิริ เลนุกูล
นางสาวรอกีเยาะ กาเจ
นางสาวฮัลวาตี เจะมามะ
ชมเชย
นางสาวนูรียะห สะลีมิง
เหรียญเงิน
นายอาลีฟ การี
ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขันทักษะพื้นฐาน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส.
นายวุฒิพงค เพ็ชรภักดี
รอง
นางสาวอาซียะห ตาเหร
ชนะเลิศ
นางสาวสุภัควี เกียรตินฤมล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบหารไทยเชิง อันดับ 2
ธุรกิจ” ประเภทขาวแช ระดับปวช.
นางสาวแวอาฟลา ตาเฮร
นางสาวซาปยะห สาเมาะ
นางสาวฮานีซะห มะมิง
รอง
นางสาวฐิติวรดา กาญจนาทิพย
ชนะเลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกตออกแบบตัด อันดับ 2
เย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นายภัคพล มณีดํา
นางาวนาตาชา สังขทอง
37 นายอานาฟ สิเดะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อารตเพื่อการศึกษา”
นายศรันย เตชะอนันตกูล
38 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรมไทย”
นางสาวอัฟนาน สะแม
นางสาวซูฟซรูน เจะหลง
39 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล”
ประเภทอาหารไทยโมเดิรนมื้อค่ํา ระดับปวส.

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ชมเชย

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวนาปสะ มะลี
นางสาวนิบุหงา นิเลาะ
นางสาวอารีตา สะมะแอ
นางสาวตูแวรุสนี ตวนบือซา
ชนะเลิศ
40 นางสาวรุสนา ดอเลาะ
จังหวัด
เหรียญทอง
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D
VEGGIES EATS)”
นางสาวอิฟตินา มาเจะมะ
นางสาวอาซียะห ตาเหร
นายพรอนันต สงนาค
รอง
นางสาวศิริลักษณ คงทน
ชนะเลิศ
จังหวัด
41 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
อันดับ 1
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอม
เหรียญทอง
บริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง (KACANG PO
KRUNCH)”

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นางสาววิภาวี ธนูสังข
นางสาววัลมูนีรา แวโนะ
นางสาวฮานาน หะยีวาลง
รอง
นางสาวอัฟนาน สะแม
ชนะเลิศ
จังหวัด
42
นายซูฟซรูน เจะหลง
อันดับ 2
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ เหรียญทอง
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน “เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน”
นางสาวซูเฟย หะยีเตะ
นางสาวนาวีซา นาแว
นางสาวการีหมะ อูเซ็ง
นางสาวตัสนีม ดือราแม
43 นางสาว ซูฟยะห มะลิ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน“ผลิตภัณฑซุปเนื้อตาลโตนด

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด ปตตานี

เพิ่มใยอาหารกึ่งสําเร็จรูป”

นายศรัณย เตชะอนันตกูล
นายศตวรรษ หมันและ
นางสาวสุดารัตน ผองพันธ
นางสาวธนวรรณ นุมนุม
นางสาวณัฏฐี แวนแกว
44 นางสาวปยกมล สดชื่น
เหรียญเงิน จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
นางสาวณฤดี วงษประชุม
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ภาพพิมพแกะไมจากจิตรกรรมไทย
แบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี”
นางสาวซุริญา ดีแม
นางสาวรุสณีย บาเหะ
นางสาวยัสมีน มะแซ
ชนะเลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
45
นางสาวนุชนาเดีย หวันหยอ
เหรียญทอง
ปตตานี
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “หมวกแฟชั่น 2 in 1”
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

นางสาวแพรสุดา ไกรสร
นางสาวนูรอาฟฟะ สิเดะ
รอง
นางสาวฮามีดะห กาเจร
ชนะเลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
46 นางสาวปทุมรัตน แกววิไลย
อันดับ 2
ปตตานี
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
เหรียญเงิน
ดานหัตศิลป ผลงาน “ผลิตภัณฑของที่ระลึก บุหงา บุหลัน”
นางสาวกอมารียะห อาบู
นางสาวซาฟรา วาหลง
นางสาวฟรดาวร อาบู
นางสาวยามีละห บือราเฮง
นางสาวซูรียา ดือราแมหะยี
นางสาวมีรฟต ตาเยะ
นางสาวอาสือมะ สามะ
47
นางสาวปารีดา สะอิ
นางสาวโสรยา ยือลาแป
นางสาวซูรยา วิทยสุนทร
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “ตาขายดักฝนดวยสีธรรมชาติ
(Dreamcather)”
นายศรันย เตชะอนันตกูล
นายอักรอม เจะมะ
นางสาวนูรฟา ดอเลาะ
นางสาวกัลปยากรณ ราชมณี
นายซาฟอี แวหลง
48
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตศิลป ผลงาน “โคมไฟลานนาลายชองลมกุฏิสงฆวัด
ควนใน อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปตตานี”

เหรียญเงิน จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

เหรียญ
ทองแดง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

จังหวัด
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

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

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชนะเลิศ จังหวัด
เหรียญเงิน

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รางวัล

นางสาวปุณยาพร เนตรสะอาด
นางสาวสุพรรษา หอมทิพย
นางสาวอารียา แขวงบู
นางสาวนูรีน มะลี
รอง
นายตวนรุสดี ตูแวบือซา
ชนะเลิศ จังหวัด
50 นางสาวนูรียา จารง
อันดับ 1
นางสาวกูอานิส สะอิ
เหรียญเงิน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจาก
เซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา”
นางสาวอัลวาตี เจะมามะ
นางสาวรอกีเยาะ กาเจ
นางสาวนูรียะห สะลีมิง
นางสาวสือศิริ เลนุกูล
รอง
นายอาลีฟ การี
ชนะเลิศ
จังหวัด
51
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ
อันดับ 2
นางสาวมัสนา ยามา
เหรียญเงิน
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว”

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

52

53

54

55

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวซาฟรา วาหลง
นางสาวฟรดาวร อาบู
นางสาวกอมารียะห อาบู
นางสาวซูรียา ดือราแมหะยี
นางสาวมีรฟต ตาเยะ
นางสาวยามีละห บือราเฮง
นางสาวสารีฮะห แวเย็ง
นางสาวซากิยะฮ แวกือจิ
นางสาวอาสือมะ สามะ
นางสาวปารีดา สะอิ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน“การเขียนลวดลายบนผืนผา
โดยการใชยางเปลือกกลวยหิน”
นางสาวปุณยาพร เนตรสะอาด
นางสาวกูอานิส สะอิ
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 10 องค
ความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Bio Nursery
Bag Plant”
นายนัษฎาภูวดล ยีอาแซ
นางสาวมัสนา ยามา
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประเภทที่ 10 องคความรู
การนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Biological spoon made
from rice flour”
นางสาวฟาตีหมะ เฮาะ
นางสาวอาอีดะห กาลูแป
นางสาวอัฟนาน กาตะ
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑกระถางยอยสลายไดจาก
วัตถุดิบเหลือใช” เขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ครั้งที่ 29
ประจําปการศึกษา 2562

รางวัล

ระดับ

เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 1
เหรียญเงิน

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

เหรียญเงิน จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 1
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

56

57

58

59

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวนัสรีน ลือแมะ
นางสาวนัชมี ปูเตะ
นางสาวมารีสา ทองจันทรแกว
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑทอฟฟจากเสนใยฟกทองเสริม
สารสกัดสตีวีโอไซต” การประกวดโครงการวิทยาศาสตร
อาชีวศึกษา สมาคม-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค ภาคใต
นางสาวอัสมีน ยามา
นางสาวฮาดีละ ดอเลาะ
นางสาวชฎาวัลย คงเมือง
ผลงาน “การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra
Palm เสริมไบโอพอลิเมอร” เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ
ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2562
นางสาวสืบศิริ เลนุกูล
นางสาวรอกีเยาะ กาเจ
นางสาวฮัลวาตี เจะมามะ
นางสาวนูรียะห สะลีมิง
นายอาลีฟ การี
ผลงาน “ชอนชีวภาพจากแปงขาว” แขงขันทักษะพื้นฐาน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับปวส.
ปการศึกษา 2562
นางสาวสุพรรษา หอมทิพย
นางสาวอารียา แขวงบู
นางสาวนูรียา จารง
ผลงาน “ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติ
เคลือบน้ํายางพารา” แขงขันทักษะพื้นฐาน กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา ระดับปวส.
ปการศึกษา 2562

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชนะเลิศ
จังหวัด
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รางวัล

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 จังหวัด
เหรียญทอง

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ
จังหวัด
เหรียญทอง

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ
จังหวัด
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวโสรยา ยือลาแป
การแขงขันทักษะการบัญชี

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร

นางสาวสุไลดา เจะหลอ
การแขงขันทักษะพื้นฐาน
61
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

60
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นางสาวนาปสะ มะลี
62 การแขงขันทักษะพื้นฐาน
การประกวดการพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ
นางสาวปุณยาพร เนตรสะอาด
การแขงขันทักษะพื้นฐาน
63
การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ
นางสาวสุธาสินี แกวนางโอ
64 นายนณัฐพงศ กิจวานิชเสถียร
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย”

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

65

นางสาวกนกพรรณ ตุนเนตร
การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดเลานิทานพื้นบาน

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

66

นางสาววรรณผกา จันทมาศ
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

นายนุรุดดีน อาแว
67
การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย
68

69

70
71
72

นางสาวอัมพิกา ดวงจันทร
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง
นางสาวนูรอาฟฟะ สิเดะ
นางสาวฮามีดะห กาเจร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงาน
บัญชี”
นางสาวบุษยา พรหมจันทร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพไทยดวย
คอมพิวเตอร”
นางสาวบุษยา พรหมจันทร
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพิมพอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร”
นางสาวอัศรียะห เจะแว
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก”

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
รางวัล

ระดับ

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

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

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

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นายธนพนธ ศิริสวัสดิ์
นางสาวนัสรียะ ขเดมัน
75 นางสาวมูนีฟะห มามะ
นางสาวอานีฟ เจะมุ
นางสาวซุลฟา โตะหลง
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ”
นางสาวปภาพันธ ซี้ซาย
76 นายวรากร วิเชียรศรี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce)”
นายวุฒิพงค เพ็ชรภักดี
นางสาวอาซียะห ตาเหร
77 นางสาวสุภัควี เกียรตินฤมล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประกอบหารไทยเชิง
ธุรกิจ” ประเภทขาวแช ระดับปวช.
นางสาวอัฟนาน สะแม
นางสาวซูฟซรูน เจะหลง
78 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล”
ประเภทอาหารไทยโมเดิรนมื้อค่ํา ระดับปวส.
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2.6.3 รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562 (ตอ)
ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

นางสาวรอซียะห สาแลแม
นางสาวรุสดา รีรา
79 นางสาวอาตีกัฟ ยูโซะ
นางสาวมนัสดา ขาวนอย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องแตงกาย” (ทีม ปวช.)
นางสาวแวอาฟลา ตาเฮร
นางสาวซาปยะห สาเมาะ
80 นางสาวฮานีซะห มะมิง
นางสาวฐิติวรดา กาญจนาทิพย
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการประยุกตออกแบบตัด
เย็บเครื่องแตงกายสูสากล” (ทีม ปวส.)
นางสาวยัสมีน มะแซ
นายบัยตูน สาและ
81 นายฮําหมัดนูรดีน ยาแม
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ”
นายภัคพล มณีดํา
82 นางาวนาตาชา สังขทอง
นายอานาฟ สิเดะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการออกแบบมัลติมีเดีย
อารตเพื่อการศึกษา”
83 นายศรันย เตชะอนันตกูล
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะจิตรกรรมไทย”
นายอาริฟน เจะสอเหาะ
84 นายภาราอัฟฎอน มะยี
การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการวาดภาพ (Drawing)”
นายฮาฟรอน สาและ
85 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม”
ประเภท Classic Bartender
นางสาวฟรดาว กะรีสามา
86 การแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม”
ประเภท Flair Bartender

รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบ
รางวัลให

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
ปตตานี
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ย วกับ ขอเท็จ จริง ตามหลักการ
ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และ
หรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
จิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ กษามี ครู ที่มี คุณ วุฒิ การศึ กษาและจํานวนตามเกณฑที่ กํา หนด ใช ห ลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือ
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือ
กลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ
รวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามีครูที่ มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจํ านวนตามเกณฑ ที่กําหนด
ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัย
เรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหง
การเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง
ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพ
และมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน มีกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาขีพ
อยางเปนระบบ เพื่อสรางความตระหนักใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็นความสําคัญของการเขารับ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหครูผูสอนบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานมี ส มรรถนะและความพร อ มเพื่ อ เข า สู ต ลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยั ง ได
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช. 3 และ
ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2 ทุกสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการเขารับการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผูสอนไดบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน มีผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพปรากฏผล ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จํานวนทั้งสิ้น
456 คน จากจํานวนผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 456 คน
จําแนกเปน ระดับ ปวช.3 จํานวน 116 คน และระดับ ปวส.2 จํานวน 340 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นครบทุ ก รายวิ ช าตามโครงสร า งหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาในภาพรวมของสถานศึ ก ษา
รอยละ 100 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
องคกร หนว ยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ย วของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่
สามารถผลิตผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพตามที่ตลาดแรงงานตองการ
1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็นความสําคัญ
ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยไดมีการดําเนิน กิจกรรม เตรียมความ
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พรอมนักเรียน นักศึกษาเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) มีการดําเนินการแตงตั้ง
คําสั่งครูผูรับผิดชอบในการทบทวนความรูแกผูเรียนในทุกสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์
จากการที่วิทยาลัยฯ ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 เห็น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปรากฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้
1.2.1) เชิงปริมาณ
มีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในภาพรวม จํานวน 156 คน
จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 455 คน จําแนกเปน
1) ระดับปวช.3 มีจํานวนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน
51 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบีย นเรีย นครบตามโครงสรางหลักสูตร จํ านวน 117 คน จําแนกตาม
ประเภทและสาขาวิชาดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จํานวน 18 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 54.55
(2) สาขาวิชาการตลาด มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จํานวน 2 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 33.33
(3) สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนน
เฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้น ไป จํ า นวน 9 คน จากจํานวนผูเรีย นที่ล งทะเบีย นครบทุกรายวิช าตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 31.03
(4) สาขาวิชาการเลขานุการ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จํานวน 0 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0
(5) สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนน
เฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้น ไป จํ า นวน 0 คน จากจํานวนผูเรีย นที่ล งทะเบีย นครบทุกรายวิช าตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0
(6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 10 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 52.63
(7) สาขาการโรงแรม มีจํานวนผูเรีย นที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ ย
ระดับชาติขึ้นไป จํานวน 6 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 60
(8) สาขาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 6 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 54.54
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2) ระดับปวส.2 มีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน
114 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร จํานวน 338 คน จําแนกตาม
สาขาวิชา ดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จํานวน 51 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 38.63
(2) สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก มีจํานวนผูเรียนที่ได
คะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 8 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสรางของหลักสูตร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 40
(3) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนน
เฉลี่ยระดั บชาติขึ้นไป จํานวน 18 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 25
(4) สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน มีจํานวนผูเรีย นที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 12 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 37.50
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 5 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 21.73
(6) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 11 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
ของหลักสูตร จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 34.37
(7) สาขาวิชาการบริหารคหกรรมศาสตร มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 1 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100
(8) สาขาวิชาการโรงแรม มีจํานวนผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป จํานวน 5 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 41.66
(9) สาขาวิช าคอมพิว เตอรกราฟก มีจํานวนผูเรีย นที่ไดคะแนนตั้งแต
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จํานวน 3 คน จากจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของ
หลักสูตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 21.42
1.2.2) เชิงคุณภาพ
ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ค า เฉลี่ ย จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า น
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางของหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 36.26 เทียบกับเกณฑการ
ประเมินมีคาคะแนน 1 คะแนน ระดับคุณภาพ กําลังพัฒนา
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1.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ นําผลการประเมินไปใชเพื่อหาแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพ
ของผูเรียนใหมีผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในระดับที่สูงขึ้น
4.1.2 ดานทักษะการประยุกตใช
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
การดําเนินงาน
วิทยาลัย ฯ มีกระบวนการสงเสริม สนับ สนุน และพัฒ นาผูเรีย นใหมีส มรรถนะในการเปน
ผูป ระกอบการ หรือการประกอบอาชี พอิส ระของศูน ยบมเพาะผูป ระกอบการอาชีว ศึกษา ตามแนวทางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังนี้
๑) การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) จั ด ทํ า โครงการสง เสริ ม การประกอบอาชี พอิ ส ระในกลุ มผู เ รีย นอาชี ว ศึ ก ษา
ประจําป 2562
(๒) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
(๓) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการดําเนินงานกิจกรรมโครงการและมอบหมายหนาที่
(๔) ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ
(๕) ดําเนินการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจและ
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจ ภายใตหลักสูตรที่สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพกําหนด
(๖) ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวของ
(๗) แบงกลุมนักศึกษาในการเขียนแผนธุรกิจและจัดใหมีที่ปรึกษาธุรกิจชวยเหลือให
คําแนะนํากลุมธุรกิจละ 3 คน
(8) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รวบรวมแผนธุรกิจ
๒) การคัดเลือกแผนธุรกิจ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ทําหนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน 1 คน คือ คุณจันทิมา อิสอ
ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการเขต บริ ษั ท แบตเตอร เ วย ประเทศไทย(จํ า กั ด ) และครู จ ากภายในสถานศึ ก ษา
จํานวน 4 คน เพื่อรวมเปนคณะกรรมการคัดเลือก ประเมินความเปนไปไดแผนธุรกิจ
(๒) ผูเรียนนําเสนอแผนธุรกิจตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก แผนธุรกิจ
(๓) หัวหนาศูนยบมเพาะฯ รายงานผลการคัดเลือกแผนธุรกิจตอผูบริหาสถานศึกษา
(4) จัดทําประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ
๓) การบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ไดรับการคัดเลือกซึ่ง
คณะกรรมการประกอบดวย กลุมผูเรียนที่เปนเจาของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ
(๒) คณะกรรมการดําเนินธุรกิจทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารสถานศึกษา เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนทุนในการดําเนินธุรกิจ
(๓) วิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติทุนในการดําเนินการธุรกิจ
(๔) ผูเรียนดําเนินการเปดบัญชีธนาคาร โดยผูเรียนเปนเจาของบัญชีรวมกัน
(5) วิทยาลัยฯ โอนเงินเขาบัญชีผูเรียนที่ไดรับการอนุมัติในการดําเนินการธุรกิจ
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(6) ผูเรียนรวมวางแผนดําเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบ
ธุรกิจตามแผนธุรกิจรวมกับครูที่ปรึกษาธุรกิจ เชน เรื่องการจัดองคการดานตางๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดย
กําหนดเปาหมายและภารกิจ แบงหนาที่ความรับผิดชอบ เชน การวางแผนดานการตลาด ดานการผลิต การ
วางระบบบัญชี เปนตน
(7) ดําเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่ไดกําหนดไว
(8) จัดทําบัญชีและสรุปผลการดําเนินงานในรอบระยะที่กําหนด
(9) ประชุ มคณะกรรมการดําเนิน การธุร กิจ ในแตล ะเดือนเพื่อตรวจสอบผลการ
ดําเนินธุรกิจในระยะเวลาที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม สําหรับใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(10) ครูที่ปรึกษาของแตละธุรกิจรายงานสรุปผลเสนอตอหัวหนาศูนยบมเพาะฯ
(11) หั ว หน า ศู น ย บ มเพาะฯ รวบรวมรายงานและจัด ทํา สรุ ป เสนอต อผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีผลการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบ
อาชี พ อิ ส ระของศู น ย บ ม เพาะผู ป ระกอบการอาชี ว ศึ ก ษา ตามแนวทางที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) มีผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 36 คน จากจํานวนผูเรียนที่เขารวมการพัฒนาทั้งหมด 105 คน
2) ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการ จํานวน 36
คน จากจํานวนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาการเปนผูประกอบการทั้งสิ้น 105 คน และมีแผนธุรกิจ จํานวน
5 ธุรกิจ ดังนี้
(๑) ธุรกิจ น้ําพริกลูกหยี สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
(๒) ธุรกิจ บุฟเฟยํา สาขาวิชา การตลาด
(3) ธุรกิจ ขาวเกรียบคางกุง สาขาวิชา การบัญชี
(๔) ธุรกิจ หลงชา สาขาวิชา การตลาด
(๕) ธุรกิจ อาหารสุขภาพ สาขาวิชา การตลาด
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑการ
ประเมินที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ประจําปการศึกษา 2562 ระดับ 3 ดาว ในระดับ
จั ง หวั ด และ ระดั บ 3 ดาว ในระดั บ ภาค เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น มี ค า คะแนน 3 คะแนน
ระดับคุณภาพ ดี
1.1.3 ผลสะทอน
องคการ หนวยงานภายนอกใหการยอมรับยกยองวิทยาลัยฯ ในการบมเพาะและ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเปนผูประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได
เปนแบบอยางที่ดีแกสถานศึกษาอื่นๆ เปนแหลงเรียนรูแกองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษาดูงาน
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1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผล
จากการเขารวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนด โดยมีการวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้
1) ภาควิ ชาดํา เนิ นกิ จกรรมแขงขัน ทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกตัว แทน
นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพในระดับ อศจ. ภาค ชาติ ตอไป โดยการมีสวนรวม
ของหนวยงาน สถานประกอบการในการอนุเคราะหบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพใหเกียรติ
เปนกรรมการตัดสินและคัดเลือกตัวแทน
2) ดําเนินกิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซอมทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน นักศึกษาที่
เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ภายใตโครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเปนมืออาชีพและความเปนเลิศของ
นักศึกษา
3) ภาควิชาเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการในการฝกทักษะผูเรียน
เพิ่มเติม
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีผลการเขารวมประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้
1.2.1) เชิงปริมาณ
1) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 18 รางวัล ดังนี้
(1) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ผูเรียนระดับชั้น
ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน
(2) ชนะเลิ ศ จากการแข งขั น ทั ก ษะการนํ า เสนอขายสิ น ค า The Marketing
Challenge ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน
(3) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช.
สาขาเลขานุการ จํานวน 1 คน
(4) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น
ปวช. สาขาเลขานุการ จํานวน 1 คน
(5) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 4 คน
(6) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น
ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
(7) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
(8) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender
ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
(9) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ผูเรียนระดับชั้น ปวช.
สาขาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน
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(10) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย ผูเรีย นระดับ ชั้น ปวช. สาขา
วิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน
(11) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการวาดภาพ (Drawing) ผูเรียนระดับชั้น ปวช.
สาขาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 2 คน
(12) ชนะเลิ ศจากการแข งขั น ทั กษะการเขีย นแผนธุร กิจ ผูเรีย นระดับ ชั้น ปวส.
สาขาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 5 คน
(13) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค “Creative
Marketing plan” ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก จํานวน 4 คน
(14) ชนะเลิ ศจากการแขงขัน ทักษะพัฒ นาระบบพาณิช ยอิเล็กทรอนิกส ผูเรีย น
ระดับชั้น ปวส. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 คน
(15) ชนะเลิ ศ จากการแข งขัน ทั กษะการใช เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอรผ ลิต หนังสื อ
ราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 คน
(16) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส. สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน
(17) ชนะเลิ ศจากการแขงขั น ทัก ษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทย
สูมาตรฐานสากล ผูเรียนระดับชั้น ปวส. อาหารและโภชนาการ จํานวน 2 คน
(18) ชนะเลิศจากการแขงขันทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน
2) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จํานวน 18 รางวัล ดังนี้
(1) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรใน
งานบัญชี ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 2 คน
(2) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการนําเสนอขายสินคา
The Marketing Challenge ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 4 คน
(3) รางวั ลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขัน ทักษะการพิมพไทยดว ย
คอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 1 คน
(4) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการพิมพอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 1 คน
(5) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการ
ตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการเลขานุการ จํานวน 4 คน
(6) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
(7) รางวัล ชนะเลิศ จํา นวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม
ประเภท Classic Bartender ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 1 คน
(8) รางวัล ชนะเลิศ จํา นวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ ม
ประเภท Flair Bartender ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม จํานวน 1 คน
(9) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน
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(10) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย ผูเรียน
ระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน
(11) รางวั ล ชนะเลิ ศ จํ า นวน 1 รางวั ล จากการแข ง ขั น ทั ก ษะการวาดภาพ
(Drawing) ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 2 คน
(12) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด จํานวน 5 คน
(13) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค “Creative Marketing Plan” ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจคาปลีก
จํานวน 4 คน
(14) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 คน
(15) รางวั ลชนะเลิศ จํ านวน 1 รางวัล จากการแขงขัน ทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ผูเรียนระดับชั้น ปวส.สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน จํานวน 1 คน
(16) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการ
ตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน
(17) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและการ
ประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 2 คน
(18) รางวั ล ชนะเลิ ศ จํ า นวน 1 รางวั ล จากการแข ง ขั น ทั ก ษะการออกแบบ
มัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
3) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จํานวน 4 รางวัล ดังนี้
(1) รางวั ลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํา นวน 1 รางวัล จากการแขงขัน ทักษะการ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะจิตรกรรม
ไทย ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ
และการตัดเย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน
(4) รางวั ล รองชนะเลิ ศอั น ดั บ 2 จํ า นวน 1 รางวั ล จากการแข ง ขั น ทั ก ษะการ
ออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 3 คน
4) รางวัลการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จํานวน 5 รางวัล ดังนี้
(1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันแผนธุรกิจฮาลาลระดับชาติครั้งที่ 4
(Halal Business Plan Contest-HBPC 2019) ประเภทนําเสนอแผนธุรกิจ “ซาลาเปามั่นโด ปาตานี” ผูเรียน
ระดับชั้น ปวส สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาด จํานวน 3 คน
(2) รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการประกอบอาหาร
ไทยเชิงธุรกิจ ผูเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 3 คน
(3) รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบและตัด
เย็บเครื่องแตงกาย ผูเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จํานวน 3 คน
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(4) รางวัลเหรียญทอง จากการแขงขันทักษะจิตรกรรมไทย ผูเรียนระดับชั้น ปวช.
สาขาวิชาวิจิตรศิลป /คอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 1 คน
(5) รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 1 รางวัล จากการแขงขันทักษะการออกแบบ
มัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา จํานวน 3 คน ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
จากขอมูลดังกลาวขางตน วิทยาลัยฯ ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกผูที่มี
ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมในการเขารวมประกวดและแขงขันทั้งใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ผลการการประกวดและแขงขันทักษะวิชาชีพมีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะ
วิชาชีพชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 4 เทียบกับเกณฑ
การประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.2.2) เชิงคุณภาพ
1) ผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพสงผลใหเกิดความมั่นใจในการประกอบ
อาชีพเมื่อจบการศึกษา
2) ผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สรางเสริม
ประสบการณ มีทัศนที่ดีตอวิชาชีพของตนเพิ่มมากขึ้น
3) ผูเรียนไดประสบการณเปดโลกทัศนความรูดานวิชาชีพจากผูเขาแขงขันตางสถาบัน
4) ผูเรียนมีทักษะความชํานาญสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ ไดรับการยกยองในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียนและการ
ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพนักศึกษา เปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพเปนที่ประจักษ สามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพในอนาคตไดตรงตามความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4.1.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการจัดระบบดูแลผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาการออกกลางคัน
อยางตอเนื่อง โดยมีการวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเรียน ดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อปรับพฤติกรรมและชี้แจงกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ
2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม
3) จัดประชุมผูเรียน ผูปกครอง เพื่อแจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ และประสานความ
รวมมือกับผูปกครองในการดูแลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตรกําหนด
4) มีการดําเนินงานประชาสัมพันธขาวสาร อบรมหนาเสาธง ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนในที่
ปรึกษาหนาเสาธง เพื่อดูแลพฤติกรรมและใหการอบรมผูเรียนทุกวัน
5) ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนในคาบ Homeroom สัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อดูแลและแนะแนว
ผูเรียนเปนรายบุคลคล ดานการเรียนและดานพฤติกรรม
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6) โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
อยางตอเนื่อง ผูเรียนสามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด โดยในปการศึกษา 2562 ไดจัดกิจกรรม
เยี่ยมบาน หอพัก บานเชา และที่อยูอาศัยของผูเรียน มีการจัดทําแฟมประวัติประจําตัวผูเรียน และการคัด
กรองผูเรียนเพื่อจัดกลุมผูเรียนเปนขอมูลในการหาแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
7) โครงการหารายไดระหวางเรียน เพื่อสงเสริมการมีรายไดของนักเรียนนักศึกษาและใหใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน โดยจัดใหผูเรียนออกรานจําหนายสินคา
8) มีการจัดหาทุนแกผูเรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อสรางโอกาสในการศึกษาและเปนขวัญ
กําลังใจแกผูเรียน
9) โครงการพัฒนาครู ที่ปรึกษา วิทยาลัยอาชีว ศึกษาปตตานี เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางในการดูแล ใหคําปรึกษาผูเรียน
10) มีการดําเนินงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการขับขี่ โดยบริษัทกลาง คุมครองผูประสบภัย
จังหวัดปตตานี และสถานีตํารวจจังหวัดปตตานี ใหความอนุเคราะหบุคลากรในการใหความรู ความเขาใจกฎ
จราจรและการขับขี่ปลอดภัย
11) มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรด ระดับ
2.00 ขึ้นไป ภายใตโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดทําขอมูล และระบบดูแลผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาใหมากที่สุด สงผลใหมีสัดสวนของผูสําเร็จ
การศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2562 มีผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาในภาพรวมของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 451 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 606 คน
จําแนกเปน
ระดับปวช. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 114 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 182 คน
คิดเปนรอยละ 62.64
ระดับปวส. มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 337 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 424 คน
คิดเปนรอยละ 79.48
1.1.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนจํานวนแรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษาใน
ภาพรวม คิดเปนรอยละ 74.42 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ สามารถแกปญหาการออกกลางคัน (Drop out) ใหมีจํานวนที่ลดอยาง
ตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับและเปนแบบอยางที่ดีแกวิทยาลัยอื่นๆ
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1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทาง
การจั ด กิ จ กรรมขององค ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห งประเทศไทย (อวท.) ส ง เสริ ม ให ผู เ รีย นมี คุณ ธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปนคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม
มีความเปนประชาธิปไตย รูจักการทํางานเปนทีม มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคา
และรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ
มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นและเปนคนดีของสังคม โดยการดําเนินงานตามโครงการดังนี้
1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม สงเสริมคุณธรรม ตามอัตลักษณวิทยาลัยฯ ซื่อสัตย ตรงเวลา
รักษาวินัยดีเยี่ยม เปยมจิตสาธารณะ แกนักเรียน นักศึกษา
2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงจิตใจ และรูจักการแบงปน
น้ําใจและเอื้อเฟอเผื่อแผ สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม
3) โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษา กลาคิด
กลาทํา กลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละเพื่อสวนรวม รูจักการทํางานเปนทีม
4) โครงการในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน กิจกรรมแหเทียนพรรษา เพื่อ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแกผูเรียน
5) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมพืช
ทองถิ่น ศึกษาลักษณะพันธุกรรมของพืชแตละชนิดและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อศึกษาประโยชนที่ไดจากพืช
ชนิดตางๆ และสรางความตระหนักในการรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปญญาดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช
6) โครงการปลู ก ป า เฉลิ ม พระเกี ยรติ มี วัต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สร า งความตระหนั ก ในการรั ก ษา
ทรัพ ยากรปา ไมใหดํา รงเพื่อ สรา งความสมดุ ลทางธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล อมของท องถิ่ นใหยั่ง ยืน และสงเสริ ม
จิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทรัพยากรปาไมแกผูเรียน
7) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสถานศึกษา มี
วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตยและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และ
ตระหนักถึงความเปนประชาธิปไตย
8) โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน “ชมพูพันธุทิพยเกมส” ครั้งที่ 39 มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน
เกิดความรัก สามัคคี พัฒนาความคิด จิตใจ สติปญญา มีวินัย รูแพ รูชนะ ไมเอารัดเอาเปรียบ ใหอภัย ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และหางไกลยาเสพติด
9) โครงการส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ ให นัก เรี ย น
นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม
ของไทยและของทองถิ่น สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู
10) ดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมและคานิยม 12 ประการ เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา
ไดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดเขารวม ฝกฝนความมีวินัย และพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
11) โครงการคนพันธุ R อาสาทําความดี เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเรียนรูการมีจิตอาสา ฝกเปน
ผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน รวมบริการชุมชน ทั้งวิทยาลัยฯ และ รวมกับหนวยงานภายนอก
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีผลการพัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปนคนดี
แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
เป น ประชาธิ ป ไตยทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ได รู จั ก การทํ า งานเป น ที ม อย า งเป น กั ล ยาณมิ ต ร มี ภ าวะผู นํ า
กล าแสดงออก ภู มิ ใจในความเป น ไทย เห็ น คุณค าและรว มพั ฒ นาภู มิปญ ญาไทย มีจิตสํ านึกในการอนุรัก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี จิ ต สาธารณะ มี น้ํ า ใจช ว ยเหลื อ ผู อื่ น และเป น คนดี ข องสั ง คม
มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
(อวท.) ปรากฏผลการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.2.1) เชิงปริมาณ
มี ผู เ รี ย นที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย และเสี ย สละเพื่ อ ส ว นรวม มี ค วามเป น
ประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน
1,032 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 1,070 คน

1.2.2) เชิงคุณภาพ
ผู เ รี ย นร อ ยละ 96.45 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย และเสี ย สละเพื่ อ ส ว นรวม
มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผูอื่นอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความ
เปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการ
ส งเสริ ม ให ผู เ รี ย นมี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และค านิย มที่พึ งประสงค เปน คนดี แสดงออกทั้ง ดานจิตใจและ
พฤติกรรม เปนที่ตองการของสถานประกอบการ
1.3) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามอัตลักษณ มีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแตละหลักสูตรแตละระดับสาขางานใหเปนที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน ดังนี้
1) โครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา เพื่อสํารวจนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาแลวมี
งานทําในสถานประกอบหรือหนวยงาน นักศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป โดยครูที่
ปรึกษาใหผูเรียนในที่ปรึกษาทุกคน กรอกขอมูลประวัติสวนตัวในปจจุบันและในอนาคตเพื่อการติดตามขอมูล
ของผูสําเร็จการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
2) โครงการแนะแนวศึกษาตอ จัดหางาน แกผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาใชเปนขอมูลใน
การศึกษาตอและทํางานในสถานประกอบการหรือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัว
3) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานรวมกับครูที่ปรึกษา ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา
และสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษาที่ผูสําเร็จ
การศึ ก ษาไปศึ กษาต อ สถานประกอบการ หน ว ยงาน ผู รั บ บริ ก าร จากการประกอบอาชี พ ของผู สํ า เร็ จ
การศึกษาและใหสงแบบประเมินดังกลาวกลับคืนวิทยาลัยฯ ภายในเดือนเมษายน 2562
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4) ครูที่ปรึกษาสรางกลุมไลน (Line) ของนักเรียนในที่ปรึกษาและชี้แจงใหนักเรียนในที่
ปรึกษาทราบถึงความสําคัญในการแจงหรือติดตามขอมูลขาวสารเพื่อการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา
5) มี การดํ า เนิ น การจั ดฝ กประสบการณวิช าชีพในสถานประกอบการจริง เพื่อฝกทักษะ
ประสบการณใหแกผูเรียนแตละสาขาวิชาชีพ
6) มี การส งเสริ มสนั บ สนุ น ใหผูเ รีย นในแตล ะสาขาวิ ช าชีพเขา รว มแขง ขัน ทัก ษะวิช าชี พ
นวัตถกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลั ยฯ มี การดํ าเนินงานโครงการพัฒนาผูเรีย นอยางเปน ระบบ และตอเนื่อง ทั้งดาน
ความรู ความสามารถและดานคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามอัตลักษณคุณธรรมของสถานศึกษา ดังนี้
1.3.1) เชิงปริมาณ
มีจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับปวช.และระดับปวส.ปที่ผานมา จํานวนทั้งสิ้น
446 คน ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 420 คน จําแนกตามระดับ ดังนี้
1) ระดั บ ปวช. ป ที่ ผา นมาจํา นวนทั้งสิ้ น 99 คน ผูสํ าเร็ จ การศึ กษาที่ไ ดงานทํ า
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 97.98
2) ระดับปวส. ปที่ผานมาจํานวนทั้งสิ้น 347 คน ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 93.08
1.3.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ทั้งหมดในป
การศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 94.17 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคา
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน
การสงเสริมผูสําเร็จการศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบการ
อาชีพอิสระ
2) จุดเดน
1) สถานศึกษามีการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิกจรรมการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให
สําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
2) สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม
3) สถานศึกษามีการดําเนินงานการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4) สถานศึ กษาส งเสริ มและสนับ สนุนใหผูเรีย นเขารว มกิจ กรรมแขงขัน ทักษะวิชาชีพทุก
สาขาวิชา เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการใหความรูฝกทักษะผูเรียนเพิ่ม สรางแรง
กระตุนใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ
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5) สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย
6) สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณา
การในรายวิชาตามตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความตะหนักและเพิ่มความรูทาง
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ใหแกผูเรียน และเพื่อใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สงผลให
ผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของหนวยงานและตลาดแรงงาน
7) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
8) ศู น ย บ ม เพาะผู ป ระกอบการ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาป ต ตานี ดํ า เนิ น การให ผู เ รี ย น
มีประสบการณการเปนผูประกอบการผานการปฏิบัติจริงตั้งแตตนน้ํา (อบรมเขียนแผนธุรกิจ) ไปยังปลายน้ํา
(ดําเนินธุรกิจ ประเมินและติดตาม) โดยมีที่ปรึกษาธุรกิจเปนครูพี่เลี้ยง
3) จุดควรพัฒนา
1) การเพิ่มจํานวนผูเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา
2) การเพิ่มจํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา
3) การเพิ่มจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในปตอไป
4) การพัฒนาทักษะผูเรียนเพื่อการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติในทุกสาขาวิชา
5) ระบบการดูแลผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน (drop out) ของผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
6) การเพิ่มจํานวนรอยละผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงการของหลักสูตร
7) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา ในการเรียนรูทาง
วิชาการ และทักษะวิชาชีพและใชในการเขาแขงขันทักษะในระดับที่สูงขึ้น
8) มี ระบบการพัฒนาผูเรี ยนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชี พ
อิสระ โดยศูนยบมเพาะผูประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
4) ขอเสนอแนะ
1) สถานศึ กษาควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและชวยเหลือผูเรียนระดับปวช.อยาง
ตอเนื่อง
2) สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
3) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพื่อการเขารวมการ
ประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ
4) สถานศึกษาควรจัดตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net) เพื่อสรางความตระหนัก
ใหผูเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งถือเปน
สวนหนึ่งของการประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา
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5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการทดสอบ (V-Net) เชน
การจัดทําแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความรูของผูเรียนในระดับชั้นปสุดทายของหลักสูตร
6) สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการคิดสรางสรรค แกผูเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและเขาแขงขันในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติตอไป
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
การดําเนินงาน
วิทยาลัย มี การสํ า รวจความตองการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชาและจัดทํา
รายงานสรุปผลความตองการของตลาดแรงงานใหสถานศึกษาทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1) มีการดําเนินโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ
2) สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
3) รวมเปนกรรมการกําหนดสมรรถนะในสาขาตางๆ เชน สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คาปลีก สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในระบบทวิภาคี
4) เปนผูนําหลักสูตรทวิภาคีไปใชจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ และการฝก
สมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแกผูเรียน
5) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝกทักษะของผูเรียนในสถานประกอบการทั้งใน
ระบบปกติและระบบทวิภาคี
6) มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะในสาขาหรื อ หลั ก สู ต รรายวิ ช าร ว มกั บ สถาน
ประกอบการ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนาไปใชใน
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการในหลักสูตรระบบทวิภาคี มีการนิเทศติดตาม
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหสถานประกอบการมี
สวนรวมในการประเมิน
7) มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ระดับ ปวช.และปวส.
ครบทุกสาขาวิชา
8) มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ไ ด จ าการพั ฒ นา
โดยคณะกรรมการฝายวิชาการทุกภาคเรียน
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ผลสัมฤทธิ์
1.1.1) เชิงปริมาณ
มีสาขาวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการและขั้นตอน
ของการพัฒนาอยางเปนระบบโดยมีผลการประเมินตามขอ ๑) สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ๒) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ๓) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ ๔) มีการใช
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนา และ ๕) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่ ไ ด จ ากการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง ในระดั บ ปวช. จํ า นวน 10 สาขาวิ ช า จากจํ า นวนสาขาวิ ช าทั้ ง สิ้ น
10 สาขาวิชา และ ในระดับ ปวส. จํานวน 9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 11 สาขาวิชา

1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามการประเมินที่กําหนดและมีผลการประเมินตาม
ขอ ๑,๒,๓,๔,๕ เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานที่ตลาดแรงงาน
กําหนด และไดรับการยอมรับและยกยองจากสถานประกอบการ
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
การดําเนินงาน
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยไดจัดทําโครงการพัฒนางานหลักสูตรและ
การเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงรายวิชารวมกับสถานประกอบการ นํารายวิชาที่พัฒนา
ปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อใชในการพัฒนาปรับปรุง
ตอไปที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในปจจุบัน
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.2.1) เชิงปริมาณ
จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ ปวช. 10 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 10
สาขาวิชา และในระดับ ปวส. 9 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 สาขาวิชา
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1.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับ ปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ในระดับ ปวช. รอยละ 100 และ ในระดับ ปวส. รอยละ 81.82
ของจํานวนสาขาทั้งหมดเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
วิทยาลั ย ฯ ได รั บการยอมรับ จากหนวยงาน สถานประกอบการ ในการปรับ ปรุ ง
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการและสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหครูผู สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะ และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ กิจกรรม
แลกเปลี่ย นเรี ย นรู การจั ดการเรี ย นการสอนโดยใชกระบวนการ PLC ทุกภาคเรีย น เพื่อเปน แนวทางให
ครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียนรวมกัน
2) โครงการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน สําหรับครูผูสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
3) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและประยุกตใชแฟมสะสมงานอิเล็กทรอินิกส
(e-Portfolio) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
4) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสายการ
บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรู ตามที่งานหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน ฝายวิชาการกําหนดในแตละภาคเรียน สรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูเมื่อสิ้นภาคเรียน
5) ส ง เสริ มและสนั บ สนุ น สื่ อ อุป กรณ ครุ ภั ณ ฑ ที่ใ ช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให ทุ ก
สาขาวิชาเพื่อใชในการจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เปนการชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน
6) สถานศึ กษากําหนดนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรีย นทุก
รายวิชา
7) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนนการวัด
และประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถรายวิชา และ
ศักยภาพของผูเรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินที่
มุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนด
8) มีการสรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรู และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนทุกภาคเรียน
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
มีครูผูส อนที่จัดแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ จํ านวน 62 คนจาก
จํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามขอ 1)
ครู ผูส อนมี การวิเ คราะหห ลักสู ตรรายวิ ชา เพื่อกําหนดหนวยการเรีย นรูที่มุงเนน สมรรถนะอาชีพ ๒) ครู มี
แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ๓) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active Learning STEM Education เปนตน ๔) ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน ๕) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะ
รายวิชาที่กําหนด มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผูสอน สถานประกอบการ หนวยงานและองคกร
ภายนอก ยอมรับและยกยองคุณภาพของผูเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ ผูเรียนมีความคิด
สรางสรรคในการจัดทําผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่หลากหลายเขารวมประกวดกับหนวยงานและองคกร
ภายนอกอยางสรางสรรค ไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
1.2) การจัด ทําแผนการจัด การเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) จั ด โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนสู ก ารประกั น คุ ณ ภาพจั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการ PLC เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพื่อเปน
แนวทางใหครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียน
2) มอบหมายใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอนและเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชาอนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรูตามที่งานหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ฝายวิชาการเปนผูกําหนดในแตละภาคเรียน นําไปสรุปผลการสงแผนการจัดการ
เรียนรูของครูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
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3) มีการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุก
สาขาวิ ชาเพื่อใชในการจัดการเรีย นสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเปนการชวยเพิ่มทักษะในการเรีย นรูแกผูเรียนที่
เหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่เหมาะสมกับ
เปาหมายในการพัฒนาผูเรียน
4) มีการกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
5) มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว
รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนน
การวัดและประเมินผลดวยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชา
และศักยภาพของผูเรียน รายวิชาฝกงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการ
ประเมินที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนดได
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัย ฯ มีการสงเสริ ม สนับสนุน ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรีย นรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.2.1) เชิงปริมาณ
ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ จํานวน 62 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 62 คน คิดเปน รอยละ 100
1.2.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นํ า ไปใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี คุ ณ ภาพ คิ ด เป น รอ ยละ 100 ของจํ านวนครู ผู ส อนทั้ ง หมด
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ เปนตนแบบที่ดีใหแกสถานศึกษาอื่นๆ
เหมาะสมและสอดคล องกั บ ความต องการและศักยภาพของผูเรีย น บริบ ทของสถานศึกษา สังคม ชุมชน
นโยบายของรัฐ และสภาพแวดลอม ผูเรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา เกิดองคความรูเปนไปตามสมรรถนะรายวิชา
1.3) การจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
1) วิทยาลัยฯ มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน โดยการ
เสนออัตราตําแหนงที่ตองการตอหนวยงานตนสังกัด หากไมมีอัตราที่ตองการจะพิจารณาจัดจางครูพิเศษสอน
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา เสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นกอนเปดภาคเรียน ซึ่งฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูของแตละภาค
เรียน
3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว รายวิชา
ปฏิบัติอยางเดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝกงาน
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(ระบบทวิภาคี) และไดกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามอัตลักษณ ของ
สถานศึกษา คือ พอเพียง ซื่อสัตย มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา คิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม
4) วิทยาลัยฯไดสงเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหแก
ทุกสาขาวิชา
5) กํ า หนดนโยบายให ค รู ทุ ก คนจั ด ทํ า ผลงานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นอย า งน อ ย ๑ รายวิ ช าต อ
ภาคเรียน และเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น และมีการรายงานการสงวิจัยในชั้นเรียน
6) มีการจัด โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใช
กระบวนการวิจัย
7) มีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานระบบออนไลน Echo VE
8) มีการจัดโครงการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน สําหรับ
ครูผูสอน
9) มีการรายงานสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู
10) มีการรายงานสรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
11) มีการรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหาร
จัดการชั้นเรียน และการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.3.1) เชิงปริมาณ
1) มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 58 คน จากจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 93.55 จําแนกเปน
- สาขาวิ ช าบั ญ ชี มี ค รู ผู ส อนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน
จํานวน 8 คน จากจํานวนทั้งหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาวิชาการตลาด มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนจํานวน
9 คน จากจํานวนทั้งหมด 9 คน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาวิ ช าคอมพิว เตอร ธุร กิ จ มี ครู ผู ส อนที่มี คุ ณวุ ฒิ ตรงตามสาขาวิ ช า
ที่สอน จํานวน 4 คน จากจํานวนทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 66.66
- สาขาวิ ช าการโรงแรม มี ค รู ผู ส อนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ตรงตามสาขาวิ ช าที่ ส อน
จํานวน 2 คน จากจํานวนทั้งหมด 3 คน คิดเปนรอยละ 66.66
- สาขาวิชาการเลขานุการ มีค รูผู ส อนที่ มีคุ ณ วุฒิ ต รงตามสาขาวิช าที่ส อน
จํานวน 4 คน จากจํานวนทั้งหมด 4 คน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จํานวน 5 คน จากจํานวนทั้งหมด 5 คน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่
สอน จํานวน 7 คน จากจํานวนทั้งหมด 8 คน คิดเปนรอยละ 87.50
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- สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร มี ค รู ผู ส อนที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามสาขาวิ ช า
ที่สอน จํานวน 2 คน จากจํานวนทั้งหมด 2 คน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป/คอมพิวเตอรกราฟกมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน จํานวน 6 คน จากจํานวนทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100
- สาขาวิชาสามัญสัมพันธ มีค รูผู ส อนที่ มีคุ ณ วุฒิ ต รงตามสาขาวิช าที่ส อน
จํานวน 11 คน จากจํานวนทั้งหมด 11 คน คิดเปนรอยละ 100
๒) มีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จํานวน 62 คน จากจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
๓) มีครู ผู สอนที่ จัด การเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรีย นรูดว ยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด
62 คน คิดเปนรอยละ 100
๔) มีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการ
จัดการเรียนการสอนจํานวน จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
๕) มี ค รู ผู ส อนที่ ทํ า วิจั ย เพื่ อ พัฒ นาคุ ณภาพการจั ดการเรี ย นรู และแก ปญ หาการ
จัดการเรียนรู จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
1.3.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบ
ทุกรายวิชา จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน
การสอน ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ครูมีคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอนเฉลี่ยรอยละ 100 ของจํานวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
สงผลใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ไดรับรางวัลจากการประกวดและเขารวมการ
แข ง ขั น ในระดั บจั ง หวั ด ระดั บ ภาค และระดับ นานาชาติ จนเป น ที่ย อมรั บ ของหนว ยงาน องค กรต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของ
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน นําเอาหลักการและกลยุทธในการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ที่ชวยใหผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจที่เหมาะสม ใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมีความมุงมั่นตั้งใจและมีความสุขในการเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรูและการดูแลแนะแนวผูเรียนของ
ครูผูสอนและครูที่ปรึกษาประจําชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยใหครูผูสอนทุกคนดําเนินการจัดทําขอมูลผูเรียน
รายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอนและหรือผูเรียนที่ปรึกษาเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสมกับความตองการศักยภาพ และหาแนวทางในการดูและชวยเหลือและแนวผูเรียนที่
ปรึกษาอยางเหมาะสม สงเสริมใหครูใชเทคนิคและการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
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จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะและเกิดองคความรู สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนใชวิธีการเสริมแรงที่ทําให
ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจมุงมั่นและตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลชวยเหลือผูเรียนดานการเรียนและดาน
อื่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ผลสัมฤทธิ์
1.4.1) เชิงปริมาณ
1) มีครูผูสอนที่มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 62 คน จากจํานวน
ครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
2) มีครูผูสอนที่มีการจัดทําขอมูลเอกสารประจําชั้นเรียนเปนปจจุบัน จํานวน 62 คน
จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
3) มีครูผูสอนที่มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
4) มีครูผูสอนที่มีวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน 62
คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
5) มีครูผูสอนที่มีการชวยเหลือดูแลผูเรียนดานการเรียนและดานอื่นๆ จํานวน 62 คน
จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเฉลี่ยรอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการ
ประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน
ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ความตองการ
ของผูเรียน ผูเรียนมีความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดําเนินชีวิตและมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอนประจําวิชา หนวยงานองคกรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพ
ของครู
1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
การดําเนินงาน
1) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้งในรูปแบบ
ของการอบรม การประกวดและการแข งขัน ศึกษาดูงานแหลงรูในหนว ยงานองคกร สถานประกอบการที่
เกี่ยวของ
2) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองตามเกณฑในการพัฒนาตนเองอยาง
นอย 12 ชั่วโมง
3) มีการดําเนินกิจ กรรมการพัฒนาตนเองดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดว ย
แอฟพลิเคชั่น (EchoVE)
4) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนดวยกระบวนการ PLC ประกาศจัดตั้งกลุม จัดชั่วโมง PLC
ในทุกวันพุธของสัปดาหในตารางสอนของครูผูสอนทุกคน
6) มีการจัดทําวิจัยฉบับสมบูรณและสงเสริมสนับสนุนใหครูเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน
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ผลสัมฤทธิ์

วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ
หรือเผยแพร ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.5.1) เชิงปริมาณ
1) จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน
จากจํานวนครูทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
2) จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 62 คน จาก
จํานวนครูทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
3) จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
4) จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน
จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
5) จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 62 คน คิดเปนรอยละ 100
1.5.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยรอยละ 100
ของครูผูสอนทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.5.3) ผลสะทอน
องค ก ร หน ว ยงานภายนอก หรือ ผูมี สว นเกี่ ย วขอ งให การยอมรั บ ต อสมรรถนะของ
ครูผูสอน ชุมชน สถานประกอบการหนวยงานใหการยกยองตอความความรูความสามารถของครูผูสอนในสาขา
วิชาชีพตางที่เปดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ใหสามารถ
ใชงานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) มีจุดปลอยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทําใหครูสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนไดสะดวก มีขอมูลที่ทันสมัย สงเสริมทักษะและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
2) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอน
โดยไดจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร ไวประจําหองเรียนเพื่อความสะดวกในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
3) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสมารทโฟนเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเขาถึง
ขอมูลเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแกปญหาเฉพาะหนากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรขัดของ
4) มีการประเมินความพึงพอใจตอการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต เพื่อการจัดการเรียนการสอน
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ใหสามารถใช
งานไดครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
1.6.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีหองเรียน และหองปฏิบัติการทั้งหมด ๕7 หอง มีระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จํานวน ๕7 หอง จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด
1.6.2) เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน รอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.6.3) ผลสะทอน
ผู เ รี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต อ การเข า ถึ ง ระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38
4.2.3) ดานการบริหารจัดการ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
๑) มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา ๙ ดาน ไดแก
(๑) ขอมูลทั่วไป
(๒) ขอมูลนักเรียนนักศึกษา
(๓) ขอมูลตลาดแรงงาน
(๔) ขอมูลบุคลากร
(๕) ขอมูลงบประมาณ และการเงิน
(๖) ขอมูลครุภัณฑ
(๗) ขอมูลอาคารสถานที่
(๘) ขอมูลหลักสูตรและการสอน
(๙) ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดปตตานี
๒) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสราง ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๓) มี การนํ า เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในการบริห ารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพื่อการ
ตัด สิ น ใจในการบริ หารจั ดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุ มคา โดยมีการใชบ ริการ
อินเทอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ Internet
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits
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๔) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบสารสนเทศ
๕) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา
6) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียน
การสอน
7) มี การดํ าเนิ น งานโครงการพัฒ นาสว นขยายระบบสารสนเทศ เพื่อการบริห ารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS
8) มีการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานโปรแกรม Microsoft Office
365 ใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) มีระบบการดูแล บริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล โดยผูรับผิดชอบ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลั ย ฯ ได มีการวางแผนดําเนิน งานอยางเปน ระบบ และกระบวนการในการบริห าร
จั ด การข อมู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การสถานศึ กษา เพื่อ เชื่อ มโยงการบริห ารจัดการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
จํานวน 57 หอง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
มีผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามขอ 1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 2)
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบข อ มู ล สารสนเทศสํ า หรั บ การบริ ห ารจั ด การด า นต า ง ๆ 3) ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4) ผูบริหารสถานศึกษามีการ
ประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใช
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา เมื่ อ เที ย บกั บ เกณฑ ก ารประเมิ น มี ค า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.2) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัยและ
เปนปจจุบัน มีการใชขอมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเกิด
ประโยชนคุมคา สะดวกและรวดเร็ว ทันเวลา
3.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม
การดําเนินงาน
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงาน
ของผูเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้
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๑) จัดใหมีผูรับ ผิดชอบดูแลทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษา มีระบบการดูแลความ
ปลอดภัยทั้งภายในอาคาร และรอบอาคาร วิทยาลัยฯจัดแบงพื้นที่อาคารอยางเหมาะสม โดยมีคําสั่งมอบหมาย
หนาที่การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารตาง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา ทุกอาคาร
จัดเจาหนาที่ทําความสะอาดรับผิดชอบตรวจสอบความชํารุดที่ตองดําเนินการซอม หากพบมีจุดชํารุดเกินวิสัยที่
จะซอมแซมไดเองจะทําบันทึกใหงานอาคารไปดําเนินการตรวจสอบแกไข และถาจุดชํารุดนั้นเจาหนาที่งาน
อาคารไดทําการตรวจสอบ หากไมสามารถจะซอมแซมไดก็จะทําบันทึกขออนุญาตหาผูรับจางมาดําเนินการ
ซอมแซมทุกสิ้นภาคเรียนมีการสํารวจความชํารุด หรือจุดที่ตองซอมแซมจากครูที่ใชอาคาร โดยงานอาคารจะ
รวบรวมดําเนินการซอมแซมในระหวางปดภาคเรียน เพื่อใหอาคารสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใน
ทุกปงบประมาณ
3) มีการดําเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ดีภายใน
สถานศึกษา
4) มี การพั ฒ นาดู แ ลสภาพแวดล อม โดยจัดสิ่ งอํา นวยความสะดวกต า ง ๆ ให แก ผู เ รี ย น
เช น โรงจอดรถนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา การจั ด พื้ น ที่ ทางเดิน เท า จั ด ที่นั่ ง พั กผ อ นสํา หรั บ ผูเ รี ย นตามจุด ต า งๆ
ที่เหมาะสม การบริการจําหนายอาหารภายในสถานศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ ในราคายอมเยาว และ
บริการอาหารบุพเฟตรานอาหารเทียนทองสําหรับบุคลากรในราคาบุคลากรและฝกทักษะอาชีพแกผูเรียน การ
บริการน้ําดื่ม การบริการสหการของวิทยาลัยฯ
5) จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพื่อเปนการเสริมทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิตให
แกผูเรียน ไดแก ศูนยวิทยาบริการหองสมุด ศูนยบมเพาะผู ประกอบการอาชีวศึกษา โรงงานโรตีกรอบ ราน
จําหนายผลิตภัณฑตราครัวอาชีวะ ราน CG Desige รานอาหารเทียนทอง โรงงานแปรรูปอาหารสํานักงานองค
การนักวิชาชีพฯ (อวท.) หองเรียนเฉพาะทางภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และภาควิชาอาหารและโภชนาการ
6) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลตอ
สภาพแวดลอมและความปลอดภัยการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ ประจําปการศึกษา 2562
ผลการประเมินอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล อ ม ภู มิ ทั ศ น อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการแหลงการเรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.2.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของ
สถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู ดังนี้
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มีอาคารเรียนจํานวน 5 อาคาร มีหองเรียน จํานวน 57 หอง
อาคารเรี ย น ๑ จํ า นวน 4 ชั้ น ประกอบด ว ย ห อ งพั ก ครู ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ห อ งเรี ย น
วิทยาศาสตร ห องปฏิ บั ติการโรงแรมและการทองเที่ย ว หองสมุด หองอิน เทอรเน็ต หองเรี ย นทฤษฎี ของ
ประเภทพณิชยกรรม หองโสตทัศนูปกรณ
อาคารเรียน ๒ จํานวน 4 ชั้น เปนหองเรียนปฏิบัติ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอรธุรกิจ
และการเลขานุการ
อาคารเรียน ๓ จํานวน 4 ชั้น ประกอบดวยหองเรียนทฤษฎีและปฏิบัติของประเภทคหกรรม
ศาสตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาคหกรรม
อาคารเรียน ๔ จํานวน 4 ชั้น ประกอบดวยหองเรียนปฏิบัติประเภทวิชาศิลปกรรม สาขา
วิจิตรศิลป สาขาคอมพิวเตอรกราฟก
อาคารเรียน 5 จํานวน 4 ชั้น ประกอบดวยหองประชุมเล็ก หองปฏิบัติการสํานักงาน หองเรียน
แผนกวิชาสามัญ
อาคารโรงอาหารและหอประชุม
1.2.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินตามการประเมินขอ ๑,๒,๓,๔,๕ ขอ ๑) สถานศึกษามีอาคาร
สถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการผูเรียนเพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอื้อตอ
การจัดการเรียนรู ๒) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอต
อการใชงานของผูเรียน ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิ บัติ การ แหลงเรีย นรู  โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด ๔)
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลง เรียนรู โรงฝกงาน และ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ๕) สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรง
ฝกงาน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมและเพียงพอตอความตองการใชงานของผูเรียน เอื้อตอการจัดการ
เรี ย นรู และสอดคล องกั บ บริ บ ทของสถานศึก ษา เมื่อเทีย บกั บ เกณฑการประเมิน มี คาคะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะทอน
องคกร หน ว ยงานที่ เกี่ ย วของใหการยอมรับ และยกยองตอการพัฒ นาปจ จัย พื้น ฐานดา น
อาคารสถานที่ ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับ
มากที่สุด ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของวิทยาลัยฯและใช
บริการอยางตอเนื่อง
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การดําเนินงาน
วิทยาลั ย ฯ มี การบริ ห ารจั ดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสาร
รวมทั้งจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้
๑) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพที่ใชงานในสถานศึกษา ไดแก
(๑) ระบบสงกําลัง
วิทยาลัยฯ มีระบบสงกําลังไฟฟาหลอเลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ โดยสงผานหมอแปลง
ไฟฟาของวิทยาลัยฯ ไดรับการตรวจสอบสภาพของสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค
อําเภอเมืองปตตานีอยางสม่ําเสมอ ทําใหระบบไฟฟาภายในวิทยาลัยฯ อยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา
(๒) ระบบควบคุม
ในแตละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารหรือ
ที่เรียกวา ตูสวิทซบอรด ในการจายไฟฟาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟาใหอยูใน
ระดับมาตรฐานที่กําหนด มีแผนการจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสม
(๓) ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ควบคุมการจาย
ไฟฟาเขาตัวอาคารโดยมีระบบตูควบคุมไฟฟาภายในอาคาร และไดรับการตรวจเช็คจากผูรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายในวิทยาลั ยฯ ที่มีความชํ านาญทางดานไฟฟาอยางสม่ําเสมอ ปรับ ปรุงและซอมระบบไฟถนนที่
เชื่อมตอระหวางอาคารใหมีแสงสวางเพียงพอเพื่อสรางความปลอดภัยในสถานศึกษา
(๔) สภาพวั ส ดุ อุป กรณข องระบบไฟฟ าอยูใ นสภาพพร อมใช งานและปลอดภั ย
มีการจัดทําแผนการซอม มีการสํารวจและตรวจเช็ค บันทึกการซอม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณไฟฟาโดยการนํา
หลอดประหยัดไฟ LED มาใชทดแทนหลอดไฟเดิมที่เสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
เปลี่ยนอะไหลอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่เสื่อมสภาพใหสามารถใชงานไดตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณสํารองพรอมใช
งานในยามฉุกเฉิน
๒) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
วิทยาลัยฯ มีระบบประปา มีน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและเพียงพอตอ
ความตองการ อุปโภคและบริโภค มีการตรวจเช็คอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการ
จัดหา จัดซื้อ และซอมบํารุงเพื่อยืดอายุการใชงาน เชน กอกน้ําตามอาคารตางๆ หองน้ํา และจุดตางๆ เพื่อลด
คาใชจายประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตโครงการจัดซื้อครุภัณฑ
๓) สถานศึกษามี ถนน ช องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่ส ะดวกปลอดภัย
มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีชองทางเดินเทาที่ปลอดภัยตั้งแตประตูทางเขาวิทยาลัยฯ มีชองทางเดินระหวาง
อาคารเรียนที่สะดวก การสัญจรภายในอาคารเรียน ที่เปนระเบียบ มีที่นั่งสําหรับรอรถ มีการตัดแตงตนไมริม
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ทางเดินใหสวยงาม ระบบคมนาคมภายในวิทยาลัยฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถที่จอดรถที่มีความสะดวกและ
ปลอดภัย กวางขวางตอการสัญจรไปมา เชน ทาสีเครื่องหมายตามกฎขอบังคับจราจร มีระบบระบายน้ํารอบ
บริเวณวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบขุดลอกทอระบายน้ําโดยคนงานอยางสม่ําเสมอและบูรณาการกับกิจกรรมจิต
อาสาสําหรับผูเรียนที่ไมผานกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง วิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการจัดการขยะที่มีระบบ
มุงเนนการมีสวนรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน ตั้งแตการสราง
ความรูความเขาใจแกผูเรียนในการจัดการขยะผานสื่อทั้งสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เชน โปสเตอร ปาย KT บอรด
ภายในอาคารและสถานที่ตางๆ มอบหมายผูรับผิดชอบใหความรูแกผูเรียนหนาเสาธง ในการคัดแยกขยะที่ถูก
วิธี มีการจัดถังขยะแยกประเภทไวในจุดตางๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อความสะดวก มีการกําหนดนโยบายใหครู
บุคลากรและผูเรียนปฏิเสธการใชถุงพลาสติก โดยหันมาใชถุงผาแทน สําหรับผูเรียนที่นําภาชนะสําหรับใสน้ํา
ดื่มมาเองหากซื้อเครื่องดื่มจะซื้อไดในราคาพิเศษ เพื่อลดปญหาขยะภายในวิทยาลัยฯ มอบหมายใหทุกแผนก
วิชาตรวจสอบพื้นที่ที่รับผิดชอบเปนประจําทุกวัน ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีปลอดขยะในทุกอาคาร จัดเก็บและ
รวบรวมขยะและประสานขอความรวมมือจากเทศบาลเมืองปตตานีนํารถขยะมาจัดเก็บขยะทุกวัน ยกเวนวัน
เสาร
๔) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสราง
ไลนกลุม “บุคลากร วอศ.ปน” เพื่อความสะดวกในการติดตอสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากร ในการแจง
ขอมูลขาวสารตางๆ และกลุมไลนอื่นๆ เชน “ครูที่ปรึกษา” เพื่อสงขาวสารขอมูลตางๆ ระหวางครูที่ปรึกษา
กั บ งานครู ที่ ป รึ ก ษา “กลุ ม งานกิ จ กรรม” เพื่ อ ติ ด ต อ สื่ อ สารแจ ง ข อ มู ล ข า วสารแก ชั้ น เรี ย นต า งๆ ในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆโดยมีสมาชิกกลุมเปนหัวหนาชั้นเรียน ฯลฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ ไดพัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดทุกจุด มีระบบโทรศัพทภายในติดตอไดทุกงาน ทุกฝาย มีระบบการสื่อสาร
ภายนอกที่ทันสมัยดวยการใชโทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต
สถานศึกษา ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา
๕) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
วิทยาลัยฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณอยูประจําตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ตรวจบุ คคลเข า -ออก ภายในวิ ทยาลั ย ฯ มี คําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอยูเวรรักษาการณและผูตรวจเวร
กลางวัน กลางคืนทุกวัน มีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ ครูเวรและผูตรวจเวร เพื่อรายงาน
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอไป มีการติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตาง ๆ
ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบเหตุการณตางๆไดงาย
6) มี การประเมิ น การตรวจสอบบํารุงรักษาอาคาร อุป กรณ หองปฏิบัติการ จํานวนปล ะ
2 ครั้ง ในดานการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคารความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบบํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณตางๆ ดานการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ
7) มีการดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาทุกป
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ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร
รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพื่ออํานวยประโยชนสําหรับ
ใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษาปรากฏผลสัมฤทธิ์การ
ประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
1.3.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการ
ทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้
1) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับ สภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก ระบบสงกํา ลัง
ระบบควบคุม ระบบไฟฟา ภายในอาคาร หองเรีย น หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัส ดุ
อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงาน และปลอดภัย
2) มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ
3) ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
4) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
1.3.2) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารดํ า เนิ น การและมี ผ ลการประเมิ น ตามการประเมิ น ๕ ข อ ตาม
กระบวนการขางตนมีร ะบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน มีร ะบบประปา น้ําดื่มเพีย งพอตอความ
ตองการ มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบ
กําจัดขยะที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะทอน
องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของใหการยอมรับและยกยองตอการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน
การบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัย ภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภ าพเพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบ ริการทางการศึกษาแก
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในวิทยาลัยฯ
1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการสําหรับผูเรียนและบุคลากรไดคนควาที่มีความ
พรอมและเพียงพอสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการหาความรูเพื่อสงเสริม
ความรูดังนี้
1) มีการพัฒนาระบบการสืบคนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีในปจจุบัน โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอรเพียงพอ สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและผูเรียน
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2) มีการปรับปรุงและสรางบรรยากาศแวดลอมเอื้อตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน หรือผูสนใจ
3) พั ฒ นาระบบสั ญ ญาณอิน เทอรเน็ตใหมีความเร็ว สะดวกในการสืบ คน ขอมูล ใหแ ก
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ
ผลสัมฤทธิ์
วิ ทยาลั ย ฯ มี แหล งเรี ย นรู และศูน ยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพีย งพอ
สําหรับใหครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.4.1) เชิงปริมาณ
1) มีอาคารหองสมุด จํานวน 1 หลัง โดยใชพื้นที่ชั้น 2 อาคาร 1 เปนแหลงเรียนรู
สําหรับผู เรีย น มีการจัดบรรยากาศ การตกแตงที่เอื้อตอการเรียนรู และการคน ควาขอมูล โดยใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอรที่อํานวยความสะดวกโดยเชื่อมตอกับระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 25 เครื่องและมี
เครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคุณพิการ จํานวน 1 เครื่อง
2) มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู จํานวน 971 คน จากผูเรียนทั้งสิ้น 1,070 คน
3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการคนควาหาความรู จํานวน 50 คน
จากจํานวนทั้งหมด 62 คน
4) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน
1.4.2) เชิงคุณภาพ
1) มีแผนงานในการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุดอยางตอเนื่อง
๒) ห อ งสมุ ด มี ส ภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การการศึ ก ษาค น คว า ของครู บุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาและผู เ รี ย นโดยสามารถสื บ คน เนื้อหา ความรู ที่ ทัน สมั ย เหมาะสมกับ สภาพแวดลอม และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๓) มีหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย สําหรับ ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว
๔) มีผูเรียนเขาใชบริการ รอยละ 90.75
๕) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการ รอยละ 80.64
6) มีระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูล ของครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ
ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.4.3) ผลสะทอน
ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการที่มีตอการบริการของหองสมุดและแหลง
เรียนรูอยูในระดับมาก ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรีย น
พัฒนากระบวนการทํางานที่ไดรับ หมายไดอยางมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น ครูพัฒนาความรูความสามารถใน
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วิชาชีพที่ทันสมัยนําไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ องคกรหนวยงานตางๆ ให
การยอมรับและยกยองกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผูเรียนมีทักษะที่สอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม
1.5) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศในสถานศึกษา
การดําเนินงาน
วิ ทยาลั ย ฯ มี ก ารวางแผนการใชงานดา นสารสนเทศโดยเชื่อ มโยงกับ ระบบอิน เตอรเน็ ต
ความเร็วสูง เพื่อความมีประสิทธิภาพของการใชสารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
1) มี การดํ า เนิ น การเช า สั ญ ญาณอิ น เตอรเ น็ ตจากบริ ษัท ทริ ป เปล ทีอิ น เทอร เน็ ต จํา กั ด
เพื่อความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการใชงานดานสารสนเทศ
2) มีการแตงตั้งคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสารสนเทศ และกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบไวชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถเชื่อมโยง
กับหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาได
๓) มีการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจจากครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
พื้นที่ใชงานในทุกพื้นที่ และสามารถใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ
๔) มี การนํ า เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในการบริห ารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพื่อการ
ตัด สิ น ใจในการบริ หารจั ดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุ มคา โดยมีการใชบ ริการ
อินเทอรเน็ตจากบริษัท ทริปเปลที อินเทอรเน็ต จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ Internet
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ไดจัดเก็บเปนระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใหผูบริหารใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
1.5.1) เชิงปริมาณ
ความเร็วของสัญญานอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา ผานวงจรเชา
Internet Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 500 Mbps. 2 Circuits
คลอบคลุมทุกพื้นที่การใชงาน
1.5.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยฯ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน สะดวกใน
การเขาถึงขอมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
สมารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษากับขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถนําขอมูลมา
ใชไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน
5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.5.3) ผลสะทอน
ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก
4.2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการสงเสริมสนับ สนุนใหสาขาวิชาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีสว น
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน และองคกรตางๆ ซึ่งไดดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไดจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ค า ปลี ก สาขาวิ ช าการบริ ห ารงานคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก รวมจํานวนผูเรียน 74 คน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี
๑.๑ การสํา รวจความพรอมของสถานประกอบการ หนว ยงาน องค การ ในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสถานศึกษา ตามที่ลงนาม MOU กับหนวยงานตนสังกัด และมีการ
สํารวจความพรอมของสถานประกอบการ โดยมีการประสานงานระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยสาขาวิชาที่มีความตองการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสํารวจเบื้องตนเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินเลือกสถาน
ประกอบการที่มีความพรอมในการจัดการศึกษารวมกัน ในการดําเนินการตามแนวทางของจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีตอไป
๑.๒ การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี สถานศึกษามีการบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการ อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ
สถานประกอบการในทุกสาขาวิชาที่สงนักศึกษาเขารับการฝกอาชีพ จํานวน 3 แหง และในทุกปการศึกษา
สถานศึกษาจะสํารวจความพรอมในการรับนักศึกษาใหมและทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหม
ขั้นที่ ๒ ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี
๒.๑ จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบ
ทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ วิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนการเรียนในแตละสาขาวิชา
รวมกับ สถานประกอบการ โดยจัดแผนการเรียนใหนักศึกษาระดับ ปวส.๑ เรียนในสถานศึกษา และระดับ
ปวส.๒ เรียนในสถานประกอบการตามแผนการเรียนที่กําหนด และมีการจัดทําปฏิทินการ ปฏิบัติงานเพื่อแจ
งกําหนดการตางๆ ใหนักศึกษาและสถานประกอบการทราบ
๒.๒ ประชาสัมพันธ แนะแนวผู เรียน วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ รวมถึงและ
แนะแนวผู เรียนใหมาสมัครเรียน ในระบบทวิภาคี โดยผานชองทางตางๆ หลายชองทาง ไดแก การคัดเลือก
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ตัวแทนผูเรียนในแตละสาขาวิชาที่เปดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ไปแนะแนวและใหขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบการเรียนตลอดจน ผลตอบแทนตางๆ ที่ผูเรียนในระบบฯ จะไดรับตามโรงเรียนตางๆ เพื่อเปนขอมูลใน
การตัดสินใจของกลุมผูเรียนเปาหมาย การใชโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธ เว็บไซตของสถานศึกษา และช
วยกันแชรขอมูลไปยังผูเรียนกลุมเปาหมายที่ใช Facebook รวมถึงขอความรวมมือผูเรียนที่เรียนในปจจุบันให
ขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเชิญชวนใหสมัครเรียน
ขั้นที่ ๓ ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๓.๑ คัดเลือกผูเขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ คัดเลือกผูเขาเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณ
๓.๒ การทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง กอนสงนัก
ศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศผูเรียน มีการประชุมผูปกครอง เพื่อ
ชี้แจงและทําความเขาใจแกนักศึกษาและผู ปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตางๆ และมีการตรวจความเรียบรอยของ
นักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ
๓.๓ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝกอาชีพ โดยวิทยาลัยฯ มีการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูในทุกสาขาวิชาที่เปด และจัดทําคูมือการฝกอาชีพสําหรับผูเรียนและคูมือสําหรับสถาน
ประกอบการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพแกผูที่เกี่ยวของ
สูงสุด
๓.๔ จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรี ย นของแต ล ะสาขาวิ ช า ในระดั บ ปวส.๑ นั กศึกษาเรีย นในสถานศึก ษา ส ว นระดับ ปวส.๒
นักศึกษาเรียนในสถานประกอบการ ครูผูรับผิดชอบสอนในรายวิชาในแตละสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการรวมกับสถานประกอบการมีการประสานกับผูเรียนในการใหความรูและมอบหมายงาน
ขั้นที่ ๔ ขั้นติดตาม 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) การคิดคาน้ําหนักคะแนนฝ กอาชีพในสถานประกอบการ (รายวิช า
บูรณาการ) โดยคิดคาคะแนนน้ําหนักจากครูฝกในสถานประกอบการ รอยละ ๔๐ คิดคาคะแนนจากครูนิเทศ
และ การสัมมนารอยละ ๖๐
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ขั้นที่ ๕ ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕.๑ การสํ า เร็ จ การศึกษาผู เรีย นอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคี ปการศึก ษา 2561
มีผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 33 คน จากผู เรียนในระบบทวิภาคี จํานวน 33 คน คิดเปน
รอยละ 100
๕.๒ การติดตามผู สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีระบบติดตามขอมูล
ผูสําเร็จการศึกษา โดยใหครูที่ปรึกษารวมกับหัวหนาแผนกวิชาและงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเปนผูติด
ตามขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
๕.๓ การสรุ ป ผลการดําเนิ น งานและรายงานประจําป ในการจัดการอาชีว ศึกษา
ระบบทวิภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป
ผลสัมฤทธิ์
การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มีการจัดทําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
วิทยาลัยฯ มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนไปตามแนวทางการปฏิบัติที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ศึ ก ษากํ า หนด 5 ขั้ น ตอน ได แ ก ขั้ น เตรี ย มความพร อ มในการจั ด การ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และขั้น
สรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
จํานวน 29 สถานประกอบการ
1.1.2) เชิงคุณภาพ
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ผ ลการประเมิ น ตามแนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบ
ทวิภาคีที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพครบถวนทั้ง 1,2,3,4,5 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี การบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี จัดทําแผนงานและจัดทําแผนการเรียนในการ
จัดการอาชีวศึกษาศึกษา ระบบทวิภาคี รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน องคการ 2.2 ประชาสั ม พั น ธ
แนะแนวผูเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คัดเลือกผูเขาเรียน โดยวิทยาลัยฯ
คัดเลือกผูเขาเรียนโดยวิธีการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ การทําสัญญาการฝกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน
การประชุมผูปกครอง กอนสงนักศึกษาไปสถานประกอบการ มีการทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการปฐมนิเทศ
ผูเรียน มีการประชุมผูปกครอง เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจแกนักศึกษาและผูปกครอง ถึงแนวปฏิบัติตางๆ
และมีการตรวจความเรียบรอยของนักศึกษาทุกคนกอนเขารับการฝกอาชีพ จัดทําแผนการจัดการเรียนรูหรือ
แผนการฝก จัดการเรียนการสอนหรือการฝกอาชีพ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการ สอนตามแผนการเรียน
ของแตละสาขาวิชา ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การนิเทศ
การจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ การฝ กอาชี พ วิ ทยาลั ย ฯ มีก ารแต งตั้ง ครู นิเ ทศการเรี ย นการสอนในสถาน
ประกอบการ มี ต ารางการนิ เ ทศ มี แ บบรายงานการนิ เ ทศ และให ค รู ผูส อนไปนิ เทศนั ก ศึ ก ษาอย า งน อ ย
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

95

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝกอาชีพ วิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางการวัด
และ ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสําเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี การติดตามผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน
ประจําปในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
ผูเรียนและสถานประกอบการทุกปการศึกษา
2) จุดเดน
1) สถานศึ กษามี ร ะบบการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะรว มกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของทุกสาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
2) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิมทั้งระดับปวช. และปวส.
ทุกสาขาวิชา
4) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางนอย 12
ชั่วโมงตอป
5) ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารชั้นเรียนจนไดรับการยอมรับ เผยแพรอยางตอเนื่อง
6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน ดวยระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3) จุดควรพัฒนา
1) การเพิ่มจํานวนผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาระดับชาติ
4) ขอเสนอแนะ
1) ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนทวิภาคี
2) การสอนซ อมเสริ ม เพื่ อการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีว ศึกษา แกนักเรีย น
นักศึกษา ชั้นปสุดทาย
3) การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบออนไลน
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
การดําเนินงาน
1) ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดําเนินการบริหารดานงบประมาณ ดานบุคคล ดาน
แผนงานโครงการ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวม โดยครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารวมกําหนดมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป
2563 โดยสงเสริมใหครูและบุคลากรนําแนวคิด สภาพปญหามาวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนงานโครงการ/
กิจกรรม และกําหนดการวางแผนกําหนดงบประมาณ ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และ
ตรงตามบริบทของสถานศึ กษา นําเสนอมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษา
ตอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และสรางความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรทํา
ใหวิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการที่สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
2) ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการวิทยาลัย มีส
วนร วมในการบริ หารจั ดการสถานศึ กษาตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด เชน การพิจารณาใหความเห็น ชอบ
มาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่สําคัญๆ ตางๆ ของสถานศึกษา
โดยจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ 2563 ภายใต โ ครงการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
งบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา และโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
ผลสัมฤทธิ์
ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1.1.1) เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีทุกคน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100
1.1.2) เชิงคุณภาพ
มีผลการประเมินตามการประเมินขอ 1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทํ า
แผนพั ฒ นาสถานศึ ก ษา 3) ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมกาบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมี คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะทอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนการพัฒนาสถานศึกษา ที่ผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมกรรมการบริ หารสถานศึ กษา ที่ สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริทบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี เปนที่ยอมรับดานคุณภาพผูเรียนวิชาชีพและการใหบริการวิชาชีพแก
ชุมชนอยางตอเนื่อง
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ปการศึกษา 2562

97

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ
จัดการศึกษา ดังนี้
(1) โครงการสร า งความร ว มมือ กับ ทุ กภาคสว นในการผลิ ตและพัฒ นากํา ลัง คน
อาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
(2) โครงการความรว มมือตางประเทศ การแลกเปลี่ย นเรีย นรูและฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการในตางประเทศ
(3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและทวิศึกษา
(4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย-อาเซียน
(5) โครงการการเรียนรูกระบวนการทําบัญชีจากผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น
(6) กิจกรรมการใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ภาควิชาการบัญชี
(7) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนรายวิชา
(8) กิ จ กรรทั ศ นศึก ษาดูง านสถานประกอบการ ภายใตโ ครงการส งเสริ มปฏิรู ป
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนดวยคุณภาพตามมาตรฐาน
(9) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ”
(10) กิจกรรมสรางองคความรูสูวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย “การมัดยอมสราง
รายไดสูการออกที่ยั่งยืน”
(11) โครงการพัฒนาทักษะมัคคุเทศก
(12) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอน
(13) โครงการเรียนรูกระบวนการการทําบัญชีจากผลิตภัณฑสูภูมิปญญาทองถิ่น
(14) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารอัตลักษณจังหวัดปตตานี
(15) กิจกรรมฝกอบรมเชฟฮาลาลเพื่อการสงออก
(16) โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพ
และมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาหาร
(17) กิจกรรมการประเมินสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพผูประกอบอาหารฮาลาล
(18) กิจกรรมถายทอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญสูนักอาชีพอาหารรุนใหม
(19) โครงการสัมมนาวิชาชีพอาหารถายดอดองคความรูจากผูเชี่ยวชาญและสถาน
ประกอบการ
(20) กิจกรรมสรางองคความรูสูวิชาชีพคหกรรม
(21) โครงการเสริมสรางศักยภาพผูเรียนศิลปกรรมดวยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ
งานสรางสรรค ป 2562
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(22) กิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการภาคฤดูรอน
(23) กิจกรรมเสริมสรางทักษะผูเรียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึกจากผาบาติก
(24) โครงการพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนในโลกศตวรรษที่ 21
(25) โครงการสามัญสัมพันธวิชาการ
(26) กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
(27) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวยนวัตกรรมทาง
วิชาชีพที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
1.2.1) เชิงปริมาณ
1) วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร จํานวน 27 โครงการ
2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และครู ฝ ก ในสถานประกอบการ โดยวิ ท ยาลั ย ฯ ได ส  ง ครู เ ข า รั บ การฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ ปการศึกษา ๒๕๖2 จํานวน 1 คน
3) มีการจัดครูพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบการ จํานวน 41 คน
รวมพัฒนาผูเรียนทั้งหมด จํานวน 20 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 21 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 95
4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑ และทุนการศึกษาจากหนวยงานและองคการภายนอก รวม 180 ทุน จําแนกเปนทุน 65 ป อาชีวะ
ตานีที่ภาคภูมิ จํานวน 65 ทุน ทุนเรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา จํานวน 56 ทุน ทุนมูลนิธิชูเกียรติปติ
เจริญกิจ จํานวน 6 ทุน ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง จํานวน 8 ทุน ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ จํานวน
1 ทุน ทุนมุสลิมระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 ทุน ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 37 ทุน ทุนคุณพอ
(สมาคมโกวิทยา) จํานวน 1 ทุน ทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 จํานวน 2 คน ทุนสานฝนกีฬา จํานวน 1 คน
ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน จํานวน 1 คน ทุนมูลนิธิอีซูซุ จํานวน 1 คน
5) มี การประเมิ น ผลการดําเนิน งานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย และรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
1.2.2) เชิงคุณภาพ
มีผลการประเมินตามการประเมิน ขอ 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการ
ระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ ๒) สถานศึกษามี
เครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถาน
ประกอบการ 3) สถานศึกษามีการจัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขา
งานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา เช น งบประมาณ ทุ น การศึ ก ษา วั ส ดุ อุ ป กรณ ครุ ภั ณ ฑ ฯลฯ ปรากฏผลการพั ฒ นาตาม
วัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน ๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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1.2.3) ผลสะทอน
ผู เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากแหล ง เรี ย นรู ครู ผู เ ชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการที่หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ วัสดุอุปกรณที่เหมาะสม
ทันสมัย ทุนการศึกษาเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใน
อนาคต สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษา
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
การดําเนินงาน
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้
1) วิทยาลัยฯ ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตางๆ โดยการสนับสนุนวิทยากรใหความรูแก
ชุมชนทั้งดานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชน ดานบัญชี ดานการตลาด การสอนอาชีพการ สอนจัดทําบัญชีครัวเรือน
ตัดเย็บเสื้อผาสตรี เพื่อสรางองคความรูและอาชีพแกชุมชน
๒) การไปให บริ ก ารชุม ชนทุ ก ครั้ งจะมี ผู  บริ ห ารสถานศึ ก ษาเป นผู  นํา คณะครู บุค ลากร ทาง
การศึกษาและผูเรียน ในการออกใหบริการชุมชนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
ดังนี้
(1) โครงการพั ฒ นารู ป แบบและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ศู น ย ซ อ มสร า งเพื่ อ ชุ ม ชน
(Fix it center)
(2) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
(3) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
(4) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ
(5) โครงการขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวง
เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต
(6) โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 7 ชายแดนภาคใต (จัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม)
(7) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ/ฝกอาชีพใหสถาบันศึกษาปอเนาะ
(8) โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต โครงการพัฒนากําลังคน
ตอบสนองความตองการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
(9) โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โครงการฝ ก อาชี พ ให
กลุมเปาหมายพิเศษ (กลุมเยาวชนสันติสุข กลุมสตรีหมาย ผูตองขัง และเยาวชนในสถานพินิจ)
(10) โครงการฝกอาชีพใหเยาวชน กลุมเปาหมายพิเศษ โครงการจัดตั้งอาชีพ/ฝก
อาชีพใหกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(11) โครงการวิจัย (เบื้องตน) ในสาขาวิชา
(12) โครงการสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน
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ICT ชุมชน

องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ

(13) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน ศูนยการเรียนรู
(14) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(15) โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
(16) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจน (108 อาชีพ)
(17) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
(18) กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ได รับ มอบหมายและไดรั บ ขอความร ว มมื อจากหน ว ยงาน

ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและ
จิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมี
จิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ดังนี้
1.3.1) เชิงปริมาณ
1) มีจํานวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิต
อาสาทั้งหมด 17 โครงการ
๒) มีผูบริหารสถานศึกษาเขารว มกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการ
กิจกรรมบริการวิชาชีพ และจิตอาสา จํานวน 5 คน จากจํานวน 5 คน
3) มีครูเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 59 คน กิจกรรมบริการวิชาการ
จํานวน 63 คน กิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 53 คน และจิตอาสา จํานวน 63 คน
4) มีบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 40 คน
กิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 37 คน กิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 22 คน และจิตอาสา จํานวน 42 คน
5) ผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 985 คน จากจํานวนผูเรียน
ทั้งหมด 1,070 คน คิดเปนรอยละ 92.05 เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 974 คน คิดเปนรอยละ
91.03 เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จํานวน 1,018 คน คิดเปนรอยละ 95.14 และเขารวมกิจกรรมจิต
อาสา จํานวน 1,030 คน คิดเปนรอยละ 96.26 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
1.3.2) เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดจัดโครงการที่สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรู
ความสามารถในการทํางาน ซึ่งเนนกระบวนการทํางานเปนทีมและกระบวนการทํางานเปนกลุมที่ใหบริการ
วิชาการวิชาชีพ รวมทั้งทําประโยชนใหกับชุมชนสงผลใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเปนผูใหและบริการ
ผูอื่นดวยความเต็มใจ
1) ฝกทักษะใหนักเรียน นักศึกษาสามารถถายทอดความรูทักษะวิชาชีพสูชุมชน
2) นักเรียน นักศึกษา ไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาชีพกับชุมชนในพื้นที่
3) ฝกนักเรียน นักศึกษา ใหมีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทําประโยชนตอชุมชนและสังคม
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4) พัฒนาทักษะนักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณ
มีสมรรถนะและสรางชองทางในการประกอบอาชีพพรอมแหลงปฏิบัติงานจริง
5) ใหนักเรียน นักศึกษา ฝกทักษะวิชาชีพพรอมสรางจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และเปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชนตอไป
6) ประชาชน และชุมชนไดรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน และการสงเสริมพัฒนา
อาชีพในทองถิ่น
7) เยาวชน และประชาชนสามารถสรางคุณภาพในการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น
8) เกิดภาพลักษณที่ดีในการเรียนสายอาชีพ
9) ชุมชนใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนทักษะและถายทอดความรูดาน
วิชาชีพ
มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ 1) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจ กรรมบริการชุมชน 2) ภาควิชาจัดกิจ กรรมใหผูบ ริห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ 3) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ 4) ภาควิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา 5) ภาควิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ
วิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีเลิศ
1.3.2) ผลสะทอน
ในการลงปฏิบัติงานโครงการ ชุมชนใหความรวมมือและตอบรับเปนอยางดี ชุมชนให
ความสนใจ และตองการตอยอดอาชีพ เพื่อเพิ่มจุดแข็งในการทําอาชีพ สงเสริมใหประชาชนมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่มั่งคงตอไป ชุมชน สังคม องคกร หนวยงานตางๆ ใหการยอมรับและยกยองในการบริการ
ชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และการมีจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน และใหความ
ไววางใจในการบริการในงานสําคัญและพิธีการที่สําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง
4.2.4) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
การดําเนินงาน
1) มีการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรางองคความรูกระบวนการจัดทํา
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
(1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนในศตวรรษ 21”
(2) กิ จ กรรมเผยแพรผ ลงานวิจั ย นวั ตกรรม สิ่ งประดิษฐ ของครูทั้ง ในและนอก
สถานศึกษา
2) มีการดําเนินงานโครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และ
โครงงานวิทยาศาสตร
(1) กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมประกวด
ระดับจังหวัด ภาค และชาติ
(2) กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร
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ผลสัมฤทธิ์
1.1.1) เชิงปริมาณ
โครงการ : เสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงาน
วิทยาศาสตร
1) ผลงานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐคนรุนใหม สงเขารวมประกวดใน
ระดับจังหวัด จํานวน 20 ชิ้นงาน ระดับภาค จํานวน 14 ชิ้นงาน และระดับชาติ จํานวน 5 ชิ้นงาน
2) ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร สงเขารว มประกวดในระดับ จังหวัด จํ า นวน
5 ชิ้นงาน ระดับภาค จํานวน 5 ชิ้นงาน และระดับชาติ จํานวน 2 ชิ้นงาน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีไดรับรางวัลจากกิจกรรมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
รายวิชา คัดเลือก The Best project รายวิชาโครงการ ประจําปการศึกษา 2562

- ระดับชั้น ปวช. จํานวน 8 ผลงาน ไดแก
(1) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ที่มีตอการใชหองปฏิบัติการบัญชี (121) แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
(2) ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยซอมรถยนต บริษัท ฑีทีซี ออโตเซลส จํากัด
(ตัวแทนจําหนายรถยนต เชฟโรเลต จังหวัดปตตานี)
(3) สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2/1 สาขาวิชาการจัดการ
สํานักงาน แผนกวิชาการเลขานุการ คณะวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอน รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3216 - 8501 ปการศึกษา 2562
(4) ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอบทเรียนออนไลน วิชาการเขียนเว็บ
เพจดวยภาษา HTML รหัสวิชา 3204 - 2201
(5) การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเครื่องดื่มชาชักของนักศึกษาใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานี
(6) ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีที่มีตอหมวก
จากผาปาเตะ
(7) การพัฒนาผลิตภัณฑเม็ดไขมุกจากแปงมันเทศสีมวงกึ่งสําเร็จรูป
(8) การพัฒนาสติ๊กเกอรไลนภาพการตูนนักศึกษาคณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปตตานี
- ระดับชั้น ปวส. จํานวน 14 ชิ้นงาน ไดแก
(1) ศึ ก ษาผลการใช ส มุ ด บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ า ยของชาวชุ ม ชนบ า นปากาดารอ
หมูที่ 11 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
(2) การวิ เ คราะห ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย กรณีศึกษา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ระหวางป พ.ศ. 2557 – 2561
(3) ศึกษาผลการใหความรูบัญชีครัวเรือนแกชาวบานชุมชนดอนยาง ตําบลบอทอง
อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
(4) ศึกษาผลการใชสมุดบัญชีรายรับ-รายจาย ของชาวบาน หมูที่ 7 ตําบลตะลุโบะ
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
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(5) ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีตอการตัดสินใจซื้อไกฆอและ กรณีศึกษาราน
ไกฆอและกะเมาะ ซอย 4 ตําบลบานา อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
(6) คู มือ การปฏิบั ติง าน เรื่องการพิมพห นัง สือสั่งการดว ยคอมพิว เตอร โดยใช
โปแกรมกราฟก
(7) การสรางสื่อการเรียนรู เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใชโปรแกรมกราฟก
(8) ผลการสรางเว็บไซตราน Time Never Stop จําหนายนาฬิกาขอมือ
(9) การศึกษาคุณภาพของผูเชี่ยวชาญและความพึงพอใจที่มีตอการสรางระบบ
บันทึกขอมูลสินคาและชําระเงินดวยโปรแกรม Microsoft Access
(10) เว็บไซตขายสินคาออนไลน ชุดนักเรียน นักศึกษา รานนินาปูยุด อําเภอเมือง
ปตตานี จังหวัดปตตานี
(11) การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําขึ้นฉายฝรั่งเพื่อสุขภาพ
(12) ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปตตานีที่มีตอกระเปา
ถือจากกาบกลวย
(13) ผลของสารชวยติดที่มีตอการยอมผาดวยสีของใบหูกวาง
(14) การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มขาวไรซเบอรี่สกัดเขมขนชนิดผง
2) วิทยาลั ยอาชีวศึก ษาปตตานี ไดรั บรางวั ลจากการเข ารวมประกวดผลงานนวั ตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 15 ชิ้นงาน ระดับภาค จํานวน 4 ชิ้นงาน และ
ระดับชาติ จํานวน 6 ชิ้นงาน ไดแก
(1) ผลิตภัณฑผักแผน 4D (4D VEGGIES EATS)
(2) ผลิตภัณฑอาหารเชาพรอมบริโภคและนมผงกึ่งสําเร็จรูปจากถั่วหรั่ง
(KACANG PO KRUNCH)
(3) ผลิตภัณฑของที่ระลึก บุหงา – บุหลัน
(4) ตาขายดักฝนดวยสีธรรมชาติ (Dreamcather)
(5) ภาพพิมพแกะไม จากจิตรกรรมไทยแบบประเพณี วัดควนใน อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปตตานี
(6) โคมไฟลานนาลายชองลมกุฏิสงฆวัดควนใน อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี
(7) Biological spoon made from rice flour
(8) เจลลี่ขาวมีสีสกัดเขมขน
(9) ผลิตภัณฑซุปเนื้อตาลโตนดเพิ่มใยอาหารกึ่งสําเร็จรูป
(10) หมวกแฟชั่น 2 in 1
(11) เจลลางมือ Aloe vera เสริมโพลีแซคคาไรด
(12) ถุงเพาะชํายอยสลายไดจากเซลลูโลสธรรมชาติเคลือบน้ํายางพารา
(13) ชอนชีวภาพจากแปงขาว
(14) การเขียนลวดลายบนผืนผาโดยการใชยางเปลือกกลวยหิน
(15) Bio Nursery Bag Plant
ผลงานสรางสรรค
(1) บรรจุภัณฑจากกาบกลวย
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3) วิ ทยาลั ยอาชี วศึ ก ษาป ตตานีได รั บรางวั ล จาก โครงงานวิ ทยาศาสตร ประจํ า ป การศึ ก ษา
2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ชั้นปวช. จํานวน 3 ผลงาน และชั้น ปวส. จํานวน 2 ชิ้นงาน ระดับภาค ภาคใต
ชั้นปวช. จํานวน 3 ผลงาน และชั้น ปวส. จํานวน 2 ชิ้นงาน ระดับชาติ ชั้นปวช.จํานวน 2 ผลงาน
- ระดับชั้น ปวช. จํานวน 5 ผลงาน ไดแก
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบคางกุงไรน้ํามัน
(2) กระถางชีวภาพ
(3) ผลของน้ําใบยอตอคุณภาพของขาวยําใบยอกึ่งสําเร็จรูป
(4) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเจลลี่จาก Palmyra Palm เสริมไบโอพอลิเมอร
(5) การพัฒนาผลิตภัณฑสบูเหลวลางมือ No water
- ระดับชั้นปวส. จํานวน 2 ผลงาน ไดแก
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ taffy จาก Pumpkin Fiber เสริม สารสกัดสตีวีโอไซด
(2) ผลของกระบวนการทําแหงแบบโฟม-แมทตอคุณภาพเครื่องดื่มผงจากขาวไรซ
เบอรรี่สกัดเขมขน
เทียบไดกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

1.1.3) ผลสะทอน
ไดรับการตอบรับการเผยแพรผลการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จํานวน 32 สถานที่ ระดับภาค ภาคใต จํานวน 25 สถานที่ และระดับชาติ จํานวน
18 สถานที่
2) จุดเดน
1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ดานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ทุนการศึกษาและผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหนวยงานอยาง
เปนระบบ
3) สถานศึกษา มี แผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจ กรรมสงเสริม สนับ สนุนให
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาเขารวมใหบริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด
4) สถานศึ กษา มีผ ลงานนวัตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐ ของคนรุ นใหม ที่ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
ระดับชาติ เปนที่ยอมรับและยกยองจากหนวยงาน สถานประกอบการ ชุมชน อยางตอเนื่อง
5) ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือมีการนํามาใชประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ
3) จุดควรพัฒนา
1) การจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ด า นการจั ด ทํ า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ งานวิ จั ย หรื อ งาน
สรางสรรค ภายในสถานศึกษา
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4) ขอเสนอแนะ
1) สถานศึ กษาควรมี การสงเสริม สนับ สนุน ใหผูเรียนทุกคนจัดทําโครงการพัฒ นาทักษะ
วิชาชีพใหสอดคลองกับสาขางาน
2) ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาควิช า สรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพเพื่อเขารว ม
ประกวดผลงาน นวั ตกรรมและสิ่ งประดิ ษฐของคนรุน ใหม และควรสงเสริมสนับ สนุน การจัดทําโครงการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาตอยอดใหมีคุณภาพเขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายในและภายนอกที่จัดขึ้น
ในระดับภาค ชาติ และระดับนานาชาติ
3) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ดานความรูความสามารถจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกเพิ่มขึ้น
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 จํานวน
3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพึงประสงค
ตารางท่ี 1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิ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
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด า น ค ว า ม ร ู
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน

คาน้ําหนัก คาคะแนน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนทีได

20
3

5
1

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
100
3
103
89.57

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด x 100) / 115

ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ข อ งส ถ า น ศ ึก ษ า ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 - 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00-59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน
2.1 ผเู รียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
ผลรวมคะแนนทีได

คาน้ําหนัก คาคะแนน
3

3

2

4

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด x 100) / 25

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
9
8
17
68.00

ร ะ ด ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน

คาน้ําหนัก คาคะแนน

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค
3.3 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

2
15

5
5

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
8
10
75
93

ผลรวมคะแนนทีได

97.89
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด x 100) / 95
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 ประเด็นการประเมินที่ 3 ด า น ค ุณ ธรรม จริยธรรม แล ะค ุณ ล ัก ษ ณ ะท ีพ ึง ป ระส งค 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางท่ี 2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิ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
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม

2

5

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
10

3

5

15

คาน้ําหนัก คาคะแนน

ผลรวมคะแนนทีได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด x 100) / 25

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 ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน

2
3

5
5

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
10
15

5
3
2
2

5
5
5
5

25
15
10
10

คาน้ําหนัก คาคะแนน

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2.2 การจั ดทํ าแผนการจั ดการเรี ยนรู สู การปฏิ บั ติ
ที เน นผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ เรียน
การสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

85
ผลรวมคะแนนทีได
100.00
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 85
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 ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน

๓.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการโรงฝกงาน หรือ
งานฟารม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
3.5 ระบบอิ นเทอร เน็ ตความเร็ วสู งเพื่อการใช งานด าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนทีได

5

5

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
25

2

5

10

2
2
2

5
5
5

10
10
10

คาน้ําหนัก คาคะแนน

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด x 100) / 65

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 ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลรวมคะแนนที่ได

คาน้ําหนัก คาคะแนน

ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )

5

30
30
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด 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 ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที 3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ข อ งส ถ า น ศ ึก ษ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ท ี่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
4
20
1.2 การระดมทรัพยากรเพือการจัดการเรียนการสอน
2
5
10
1.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
4
10
ผลรวมคะแนนทีได
38
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด x 100) / 45
84.44
ร ะ ด บั ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง ส ถ า น ศ ึก ษ า ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน

คาน้ําหนัก คาคะแนน
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ค ะ แ น น ท ี่ไ ด 
ข อ ก า ร ป ร ะ เม ิน
คาน้ําหนัก คาคะแนน
(คาน้ําหนัก x ค า ค ะ แ น น )
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
3
4
15
งานสรางสรรค งานวิจัย
ผลรวมคะแนนทีได
15
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด 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 ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สงิ่ ประดิษฐ งานสรางสรรค งาน ว ิจ ัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคณ
ุ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเรจ็ การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึ ษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ
(รอยละ 70.00 – 79.99)
 ดี
(รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

รอยละ
90.64
89.57
68
97.89
100
100
100
100
100
88.33
84.44
80
93.60
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษาวิเคราะห
เพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนภายใต
1) ผลการทดสอบทางการศึกษา
โครงการส ง เสริ ม การปฏิ รู ป อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net)
ผลสั ม ฤทธิ์ ผู เ รี ย นด ว ยคุ ณ ภาพและมาตรฐานให มี
การประเมิน รอยละของผูเรียนที่มีคะแนน สมรรถนะและความพร อ มเพื่ อ เข า สู ต ลาดแรงงาน
เฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน กิ จ กรรม เตรี ย มความพร อ มนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ
อาชี ว ศึ ก ษา(V-NET) ตั้ ง แต ค า คะแนนเฉลี่ ย ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา
ระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน (V-Net)
ครบทุ ก รายวิ ช าตามโครงสร า งหลั ก สู ต ร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
สถานศึกษามีการวางแผนและพัฒนาผูเรียนภายใต
1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปน
โครงการส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ อิ ส สระในกลุ ม
ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผูเรียนอาชีวศึกษา
การประเมิน รอยละของผูเรียนที่ประสบ
1) กิจ กรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหความรู
ความสํ า เร็ จ สู ก ารเป น ผู ป ระกอบการหรื อ การ เบื้องตนในการประกอบธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ เที ย บกั บ จํ า นวนผู เ รี ย น เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ส มรรถนะในการ
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ที่ ผ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ป น วางแผนเปนผูประกอบการตอไป
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือมี
2) กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง าน สถานศึ ก ษาสนั บ สนุ น
ผลการประเมิ น ผลศู น ย บ ม เพาะผู ป ระกอบการ สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาดูงานเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ
อาชี ว ศึ ก ษา ตามเกณฑ ก ารประเมิ น ที่ สํ า นั ก งาน และสามารถนํามาปรับใชในการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการ การอาชีวศึกษากําหนด
3) กิ จ กรรมส ง เสริ ม การทํ า ธุ ร กิ จ ในสถานศึ ก ษา
สงเสริม สนับสนุน งบประมาณใหกับผูเรียนที่ผานการ
คั ด เลื อ กในการทํ า ธุ ร กิ จ ในสถานศึ ก ษา ผู เ รี ย นมี
สมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระได
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