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         ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

ที่ตั้ง      เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
      รหัสไปรษณีย์  94000 

โทรศัพท์    073 333 000  โทรสาร 073 333 6148 
E-mail             pattani03@vec.mail.com   

Website           www.pnvc.ac.th  

ประวัติสถานศึกษา 
             เมื่อปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่างสตรี
ปัตตานี ที่บริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ทั้งโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี ใช้อาคารเก่า
ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจำจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราชกุมารี ปัจจุบัน) 
พ้ืนที่ยาวตั้งแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ นายสนั่น สุมิตร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นายเถียร พรหมภัตต์ การ
เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญ่โรงเรียนการช่างสตรีคนแรก
คือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีนครศรีธรรมราช มีครูที่ทำการสอน 2 คน 
คือ คุณครูขนิษฐ์ มโรหบุตร ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรีสงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร์       
(หวานจิตต์) ได้รับการบรรจุใหม่  
        ปีการศึกษา 2497 ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย งาน
ฝีมือ ทำอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อเดือน 
ครูประจำชั้นเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้ เปิดสอน 2  ระดับ คือ 
              1. ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
              2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมปีที่ 6) รับ
นักเรียนที่จบมัธยมปีที ่3 
        ปี พ.ศ. 2498 ครูใหญ่ไพจิตร เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่
โรงเร ียนการช ่างสตร ีนครปฐม และเมื ่อว ันที ่  28 มิถ ุนายน 2498  กรมอาช ีวศ ึกษาได ้แต ่งตั้ ง  
นางขนิษฐ์ มะโรบุตร ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ดำรงตำแหน่ง
จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2522 รวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ
อาจารย์ใหญ่ทั้งสิ้น 24 ปี 
        ปี พ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาที่ดิน เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนการช่างชายปัตตานีและ
โรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา (ปัจจุบัน) 
เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้ที่ราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด 
(โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ตั้งงบ ประมาณเพ่ือซื้อที่ดิน
สร้างโรงเรียน  เป็นเงิน 351,220 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
             ปี พ.ศ. 2500-2502 ได้รับงบประมาณเพื่อถมที่และสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคาร
เรียนที่สร้างเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 
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         ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2502 สถานที่ใหม่ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมดทั้งหมด 32  
ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาในปัจจุบัน  
         ปีการศึกษา 2502  ได้เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้นเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้น ม.3 และ ม.6  
            ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง  
            ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่งมี
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ได้เปิดแผนกวิชาต่าง ๆ ดังนี้  
                   - แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ  
                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  
                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  
                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ได้แก่  ช่างเครื่องเคลือบดินเผา , ช่างหนัง, ช่าง
โลหะรูปพรรณ รวมเรียกว่า แผนกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การทำดอกไม้แห้ง เย็บปัก
ถักร้อยและอ่ืน ๆ  

 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในการเรียนหัตถกรรม  
 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีที่ 1 ปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ลงตามลำดับ  
 ปี พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้  
    ปี พ.ศ. 2510 ได้สร้างอาคาร เรือนปฏิบัติการ 1 หลัง  
    ปีการศึกษา 2511 รับนักเรียนชั้น ม.ศ.3 เข้าเรียนชั้น ม.ศ.4 สายอาชีพเพียงอย่างเดียว  
    ปีการศึกษา 2516 ได้เปลี ่ยนชื ่อจากโรงเรียนการช่างสตรีป ัตตานี เป็นโรงเรียน

อาชีวศึกษาปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516 
    ปีการศึกษา 2518 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มีหลักสูตร 

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

และปีนี้ได้ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  
 ปีการศึกษา 2520 เริ่มใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2520 

หลักสูตร 1 ปี  
 ปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารตึก คหกรรมศาสตร์ เป็นอาคาร 2 

ชั้น เต็มตามโครงการ 1 หลัง 
 ปี พ.ศ. 2521 กรมอาชีวศึกษามีโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ โดยโครงการเงินกู้ของ

ธนาคารโลกที่จังหวัดปัตตานีเป็นแห่งแรกของเขตการศึกษา 2 เขต 4 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ กลาง ใน
การเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียงที ่อยู ่ในระยะ 15 
กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อำนวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ
เจ้าหน้าที่มาสำรวจพ้ืนที่และในที่สุดได้ดำเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน  
พ.ศ. 2524 โดยใช้พื้นที่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

 ปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียน
อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
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ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 
ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช  2524  เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี  

ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  
(ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพิ่มอีก 1 สาขา และได้ยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานี เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2525 

ปีการศึกษา 2526 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชี  และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

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

ปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม 
คือ  

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

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 สายสามัญที่เลือกเรียนแผนการเรียนวิชาชีพ  
        - ระดับ ปวท. เปิดสาขาวิชาการบัญชี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
        - ระดับ ปวส  เปิดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  
ปี พ.ศ. 2529 กรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งย้ายนางสาวรัตนา รัตนโกมล ไปดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้ง นางกันยา  อเนกชัย จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นอาคาร 4 
ชั้น คือ อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาช ีวศ ึกษาได ้แต ่งต ั ้ง นางสมจิตต ์ กะระณา ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งได้รับรับคำสั่งไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี  

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

อาชีวศึกษาภูเก็ต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต่อจาก นางสมจิตต์ กะระณา ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

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

      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
และเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ ดังนี้  

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรับจากผู้จบ ม.6 
               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  
      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เปิดทำการสอน 3 หลักสูตร คือ  

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
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- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  

      ปี พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย์ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญกรม
อาชีวศึกษา และแต่งตั้งนางโกสุม สุทธิสิงห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อยู่
เพียง 1 ปี เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ 2541 
                    ปี พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  จนถึงปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามี
คำสั่งให้นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ช่วงนี้เป็นช่วงที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ภายในอาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม, ห้องปฏิบัติงาน, ห้องเรียนแผนกวิชา
เลขานุการ, ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอ
ภาษาทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและปรับปรุงพัฒนาให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
ได้ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพิ่มสถานที่พักผ่อนและเพิ่มบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้น เปิดร้านจำหน่าย
อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ชื่อร้าน “เทียนทอง” บริการอาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท 
เป็นที่ฝึกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และสาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มส่งเสริมการทำโรตีกรอบ
และน้ำปรุงแกงส้มออกตลาด  

         ปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพท้าย
เหมือง จังหวัดพังงา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2550 กรม
อาชีวศึกษาปีคำสั่งให้ นางสงบ พรหมจินดา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง ในช่วงนี้
ธุรกิจโรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ายึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริมศิษย์เก่าประกอบอาชีพอิสระ 
ส่งเสริมให้มีการแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์
เยาวชนไทยรับถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ (การประกวดดิเกร์
ฮูลู) ในปี 2548  ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือก
เข้าเรียน 

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

         ปี พ.ศ. 2550 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นางสาวพูลสุข ธัชโอภาส จากวิทยาลัยการอาชีพ
กันตัง จังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปีปัจจุบัน งานหลักยุคนี้
สานต่อโครงการดี ๆ ที่ผ่านมา เช่น พัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุทำ
เป็นโรงงานในโรงเรียนผลิตจำหน่ายตลอดปี ปรับปรุงร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮาลาลต้นแบบ
เปิด R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตามสภาวการณ์ ในสาขาการตลาดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียนทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอน
ส่งเสริมการจัดการเรียนที่เป็นชิ้นงาน โครงการ นำมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ เข้าแข่งขันได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมต่อยอดเชิงธุรกิจ มีรายได้ มีอาชีพ
อย่างยั่งยืน 
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       ปี พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคำสั่งให้นางสาธิตา ทันตเวช จาก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้สานต่อโครงการ
สร้างอาคารเรียน 4 ชั ้น พัฒนาปรับเปลี ่ยนห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุงห้อง
ผู้อำนวยการ ห้องประชุม ห้องจำหน่ายโรตีกรอบ จัดซื้อรถตู้เพิ่ม จำนวน 1 คัน และได้รับงบประมาณ
จัดสร้างแฟลตที่พักอาศัย จำนวน 4 ชั้น 1 หลัง  ในปี พ.ศ.2563 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับปวส. ทุก
สาขาวิชา 
        ปี พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นายวิทยา  ตั่นยืนยง 
จากวิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา มารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ปัตตานี ได้สานต่อโครงการสร้างแฟลตที่พักอาศัย จำนวน 4 ชั้น 1 หลัง  ในปี พ.ศ.2563  

การจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
 “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความมั่นคง มั่ง

คั่งและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจสถานศึกษา 

 1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมและศิลปกรรม 
 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตกำลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

 5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื ่อการประกอบอาชีพ
โครงสร้างหลักสูตร 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ดังนี้ 
 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช (ปวช.) 2562 ดำเนินการเปิดสอน 4 ประเภท
วิชา จำนวน 8 สาขาวิชา คือ 
      ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   - สาขาวิชาการบัญชี/สาขางานการบัญชี  
   - สาขาวิชาการตลาด/สาขางานการตลาด  
   - สาขาวิชาการเลขานุการ/สาขางานการเลขานุการ 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
     ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   - สาขาวิชาการโรงแรม/สาขางานการโรงแรม  
     ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ/สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น  
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/สาขางานอาหารและโภชนาการ 
     ประเภทวิชาศิลปกรรม 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 
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 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 
จำนวน 11 สาขาวิชา คือ 
        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   - สาขาวิชาการบัญชี/ สาขางานการบัญชี 
   - สาขาวิชาการตลาด/ สาขางานการตลาด 
   - สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขางานการจัดการสำนักงาน 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/ สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
   - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)/ สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว/ สาขางานการท่องเที่ยว 
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ/ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก/ สาขางานดิจิทัลอาร์ต 

ข้อมูลสภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
สภาพชุมชน 

           สภาพชุมชน สถานศึกษาอาชีวศึกษาอยู่ท่ามกลางสถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถานศึกษาสังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา และสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ห่างไกลจากสถานบันเทิง มีแหล่งที่พักอาศัยสำหรับนักเรียน นักศึกษา มีบ้านพักภายใน
สถานศึกษาของครูและบุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษา ที่ร่มรื่น บรรยากาศดี พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกในชีวิตประจำวันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่
ใช้ภาษาถ่ิน 

สภาพเศรษฐกิจ 
           เศรษฐกิจ ครู บุคลากร และนักเรียน ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีดำรงชีวิตตามอัตภาพ
ของเงินเดือนที่ได้รับและฐานะทางครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา รู้จักประหยัด มัธยัสธ์ ยึดหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและสังคม 
สภาพสังคม สังคมเป็นแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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นายวิทยา ตั่นยืนยง 
ผู้อำนวยการ 

นายโกวิทย์ นวลศรี 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

นางประกายแก้ว ศุภอักษร 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย 
รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นางศิริวรรณ  เพ็งสง 
หัวหน้างานกิจกรรม 
นักเรียน นักศึกษา 

นางวัชรี  จำเนียรสุข 
หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา 

นายมานิต  เหล็มปาน 
หัวหน้างานปกครอง 

นางสาวสุมาลี บุญรังษี 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน 

นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา 

นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ 
หัวหน้างานหลักสูตร 
การเรียนการสอน 

นางสาวธิรรัตน์ บุญหา 
หัวหน้างานวัดผล 
และประเมินผล 

นางอรวี  ใจบันทัด 
หัวหน้างานวิทยบริการ 

และห้องสมุด 

นางมาเรียม  เจะมะ 
หัวหน้างานอาชีวศึกษา 

ระบบทวิภาคี 

นายชาคริต  สะแม 
หัวหน้างานสื่อ 

การเรียนการสอน 

นางสาวจิรายุ  เลี่ยนกัตวา 
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป 

นายปรีชา มณีรัตนโชติ 
หัวหนา้งานบุคลากร 

นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
หัวหน้างานการเงิน 

นางสิริญญา  ชูเชิด 
หัวหน้างานการบัญชี 

นางสาวนารนี ดอเล๊าะ 
หัวหน้างานพัสดุ 

นางสาวปัทมา  วรรณลักษณ์ 
หัวหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ 

นายอัสฮารีย์ หะยีซำซูดิน 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 

นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ ์

หัวหน้างานความร่วมมือ 

นางสาวรุจิรา  บาเหาะ 
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 

นายวิศิษฏ์  อรุณพันธุ์ 
หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

นางราตรี  อิสสระโชติ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวรสสุคนธ์   หนังสือ 
หัวหน้าส่งเสริมผลิตผล 

การค้าและประกอบธุรกิจ 

นางสาวศันสนีย์  มะมิง
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

และการบริการชุมชน 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี 

 

นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
หัวหน้าภาควิชาการตลาด 

 

นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ 
หัวหน้าแผนกวิชา 
การเลขานุการ 

 

นางมีโฉนด  สุปัตต ิ
หัวหน้าภาควิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

นางสายันห์ ธรรมเจริญ 
หัวหน้าภาควิชาการโรงแรม 

 

นางแวไมซาเราะ  ราเหม 
หัวหน้าภาควิชา 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
 

นางสาวกมลทิพย์  ทองสุข 
หัวหน้าภาควิชา 

อาหารและโภชนาการ 
 

นางสุวรรณา  อรุณพันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
คหกรรมท่ัวไป 

 

นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน์ 
หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม 

 

นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ 
หัวหน้าแผนก 

วิชาสามัญสัมพันธ์ นางสุนันทา  แก้วศรี 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ 
หัวหน้าคณะวิชาการ

บริหารธุรกิจและการจัดการ 
นางราตรี อิสสระโชติ 

หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ 

หัวหน้าคณะวิชาคหกรรม 

   นางอาอีเซาะห์   ปาโห๊ะ 
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

อำเภอยะรัง 
 

แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภาพที่ 1 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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รายละเอียดอัตรากำลัง 
ข้อมูลด้านบุคลากร 

         จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  แสดงเป็นตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลอัตรากำลัง   

ลำดับที่ ประเภทบุคลากร 
อัตรากำลัง 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

1. ผู้บริหาร 2 3 5  
2. ข้าราชการครู 9 39 48  
3. ข้าราชการพลเรือน - - -  
4. ลูกจ้างประจำ 2 2 4  
5. พนักงานราชการ (สายการสอน)  3 12 15  
6. พนักงานราชการ (สายสนับสนุนการสอน) 6 16 22  
7. ครูอัตราจ้างชั่วคราว/ครูจ้างพิเศษ 1 2 3  
8. ลูกจ้างชั่วคราว 5 6 11  
9. ครจู้างเหมาบริการ - 2 2  

10. พนักงานจ้างเหมาบริการ 3 4 7  
รวม 31 86 117  

ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 
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จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 

ข้อมูลด้านผู้เรียน 

 ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

ประเภทวิชา/ สาขาวิชา 
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี / ปทส. รวมท้ังสิ้น 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม ปี 1 ปี 2 รวม ปี 1 ปี 2 รวม  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ          

- สาขาวิชาการบัญชี 41 39 48 128 127 117 244 - - - 360 

- สาขาวิชาการตลาด 17 9 10 36 29 18 47 - - - 83 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ       
ค้าปลีก (ทวิภาคี) 

- - - - 20 7 27 - - - 27 

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) 

- - - - 30 - 30 - - - 30 

- สาขาวิชาการเลขานุการ/
สาขาวิชาการจดัการสำนักงาน 

10 6 - 16 80 39 119 - - - 135 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ/
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทลั 

40 44 24 108 70 71 141 - - - 249 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว           

- สาขาวิชาการโรงแรม 10 9 10 29 - - - - - - 29  
- สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี) - - - - 6 18 24 - - - 24 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี) - - - - - - - - - - - 
ประเภทวิชาคหกรรม            
- สาขาวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ/
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่ง
ทอ 

- - 3 3 36 24 60 - - - 63 

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 29 28 31 88 40 20 60 - - - 148 
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
(ทวิภาคี) 

- - - - 12 17 29 - - - 29 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและ
โภชนาการ 

- - - - - - - 16 21 37 37 

- สาขาวิชาการบริหารงาน     
คหกรรมศาสตร์ (ทวิภาคี) 

- - - - - - - - - - - 

ประเภทวิชาศิลปกรรม            
- สาขาวิชาวิจิตรศลิป ์ - - 2 2 - - - - - - 2 - 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก/
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 

37 24 17 78 32 23 55 - - - 133 

รวมท้ังสิ้น 184 159 145 488 482 354 836 16 21 37 1,361 

ทีม่า : งานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 9  มิถุนายน  2564) 
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ข้อมูลอาคารสถานที่     
อาคารเรียน และปฏิบัติการ 

1) อาคารเรียน 1  (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 
ลักษณะ อาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง 13 เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน)  ยาว  78  เมตร 
เนื้อท่ี   624  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2540 
ราคาก่อสร้าง  13,440,000 บาท 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปภาพที่ 2 อาคารเรียน 1   
 
2) อาคารเรียน 2   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 

ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง 9.50 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน), ยาว 54.4  เมตร,สูง 15 เมตร 
เนื้อท่ี   513  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2526 
ราคาก่อสร้าง  6,120,000 บาท (เงิน งปม. 5,200,000 +  บ.ก.ศ. 920,000) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 อาคารเรียน 2 
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3) อาคารเรียน 3   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง  10 เมตร (รวมระเบียงทางเดิน), ยาว 58.5  เมตร,  
   สูง 16.55 เมตร 
เนื้อท่ี   1,782  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  6,995,264 บาท (เงินงปม. 5,497,632 +  บ.ก.ศ. 1,497,632) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปภาพที่ 4 อาคารเรียน 3 
 

4) อาคารเรียน 4   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น) 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง  10.6   เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน) 
   ยาว  52   เมตร   สูง  7.22  เมตร 
เนื้อท่ี   513  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2520 
ราคาก่อสร้าง  918,050  บาท (เงินงปม.) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 5 อาคารเรียน 4 
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5) อาคารเรียน 5   (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4  ชั้น)  ตึกอำนวยการ 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 
ขนาดอาคาร  กว้าง  12   เมตร  (รวมระเบียงทางเดิน) 

ยาว  40.50   เมตร    
เนื้อท่ี   1,844 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2533 
ราคาก่อสร้าง  8,600,000  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 6 อาคารเรียน 5 
 

 6) หอประชุม และโรงอาหาร   (อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น) 
ลักษณะอาคาร  ตึก/ผนังก่ออิฐ/ซีเมนต์บล็อก มุงกระเบื้อง 
ขนาดอาคาร  กว้าง 28  เมตร 

ยาว  43.35  เมตร  สูง  9.10  เมตร 
เนื้อท่ี   1,213.80   ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  2,656,000  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปภาพที่ 7 หอประชุม และโรงอาหาร    
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 7) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร   กว้าง  12   เมตร  ยาว  32  เมตร    
เนื้อท่ี   384 ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2531 
ราคาก่อสร้าง  1,349,607  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

รูปภาพที่ 8 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 
 

 8) อาคารชั่วคราว (อาคารละหมาด) 
ลักษณะอาคาร  อาคารไม้ ชั้นเดี่ยว/หลังคามุงกระเบื้อง 
ขนาดอาคาร  กว้าง  7.50  เมตร   ยาว  27  เมตร    
เนื้อท่ี   -  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2530 
ราคาก่อสร้าง  -  บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 9 อาคารชั่วคราว 
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9) อาคารป้อมยาม /ธนาคารโรงเรียน 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ชั้น 
ขนาดอาคาร  -   
เนื้อท่ี   -   ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2544 
ราคาก่อสร้าง  -    บาท  
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

  
 
 
 
 
 

  
 
 

รูปภาพที่ 10 อาคารป้อมยาม /ธนาคารโรงเรียน 
 

10) โรงจอดรถหลังอาคารเรียน 5  (หน้าอาคารเรียน 4) 
ลักษณะอาคาร  หลังคามุง 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2553 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 11 โรงจอดรถหลังอาคารเรียน 5   
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11) แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ลักษณะอาคาร  รถไฟจำลอง 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2551 
ราคาก่อสร้าง   
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 12 แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

12) อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร 
ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   70  ตารางเมตร 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2552 
ราคาก่อสร้าง  550,000.- บาท  (เงินบริจาค) 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 13 อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร 
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13) ทางเดินหน้าอาคารเรียน 5 
ลักษณะอาคาร  หลังคามุงกระเบื้อง 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2553 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

 
 
  
  

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 14 ทางเดินหน้าอาคารเรียน 5 
 
14) อาคารโรงงานในโรงเรยีน (โรงงานโรตีกรอบ) 

ลักษณะอาคาร  อาคารคอนกรีต 
ขนาดอาคาร  - 
เนื้อท่ี   - 
ปรับปรุงเป็นอาคารโรงงาน  พ.ศ. 2551 
ราคาก่อสร้าง  - 
สภาพอาคารในปัจจุบัน ใช้งานได้ดี 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 15 อาคารโรงงานในโรงเรียน 
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ข้อมูลผลงาน / รางวัล  
         รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 3 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ไดผ้่านการนำเสนอ
เอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ในระดับที่มีคุณภาพ ระดับสามดาว 
ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก บุหงา-บุหลัน”แห่ง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   

ระดับคุณภาพ 
3 ดาว 

ชาต ิ

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

2 

สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค 
ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับ ปวส.  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดบัภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี
การศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

3 

องค์การมาตรฐานดีเดน่ ระดับเหรียญทอง  
ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดกลาง  
ในงานประชุมวิชาการองค์การนกัวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดบัภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี
การศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
  

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ไดบ้ริหารจัดการและจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสง่ผลให้มีผู้สำเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ที่สถาบัน
กำหนด ร้อยละ 95.16 

โล่ห์ 
เกียรติประวัติ 

ภาค 
สถาบนัภารอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 

 5 
องค์การมาตรฐานดีเดน่ ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 

องค์การ
มาตรฐาน

ดีเด่น 
จังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

6 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส. 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

7 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เปน็สถานศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เกียรติบัตร - 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

8 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เปน็สถานศึกษาตน้แบบ
การพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online 
Course) ประจำปีงบประมาณ 2563 

เกียรติบัตร - 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 4 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

1 

นางสาธิตา ทันตเวช  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ 
แดผู่้บริหาร ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและข้าราชการ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
“ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อุทิศตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและทำคุณประโยชน์อย่าง
ดียิ่ง ในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา” 

ประกาศ
เกียรติคุณ

ยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

ชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2 

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

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

3 

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

- ชาติ 
กรมหม่อนไหมสำนัก
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีหม่อนไหม 

4 

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

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
ครูที่ปรึกษา “การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการ 
ภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส.” ในงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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19 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

6 

นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก” 
ระดับปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 

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

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

10 

นางสาวธารารัตน์ บุญทวิโรจน์ 
ครูที่ปรึกษา “องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาด
กลาง” ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี
การศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

11 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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20 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

12 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

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

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

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

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

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

เกียรติบัตร
“เสมาตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

18 

นางสาวกาญจนา ศิริบุญม ี
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวชิาชพี  
“พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. ประเภทวชิาพาณชิ
ยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ  
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

นางสาวพัดดาว ฉุน้ทิ้ง 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวชิาชพี  
“ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์” ระดับ ปวช. ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการเลขานุการ 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

20 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

21 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางมาเรียม เจะมะ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender" ระดับ 
ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวชิาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23 

นางมาเรียม เจะมะ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวชิาชพี  
"การประกอบอาหารไทยเชงิธุรกิจ ประเภทข้าวคลุกกะปิ"  
ระดับปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

26 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

27 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)" 
ระดับ ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ 
เหรียญทอง 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

29 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย”   
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน" 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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23 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

32 
นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
ครูที่ปรึกษา “การแข่งขันสมาชกิดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับ ปวส.” สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

33 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

36 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

37 

นางสุนิสา สิงโต 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล"  
ระดับปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

นายณัฐชนน น้านิรัติศัย 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ระดับ ปวช. ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบญัชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
“การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี" ระดับ ปวส. 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

นางสาวนาตยา ประสมศรี 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพื้นฐาน  
“การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาติไทย" ระดับ ปวช. 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

42 

นางศิริวรรณ เพ็งสง 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15  
ประจำปี 2563 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 

43 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

45 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางมาเรียม เจะมะ 
นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ 
ครูที่ปรึกษา “ผลงาน ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่า
เสริมสารสกัดกรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ด
ยางพารา” ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

46 

นางแวไมซาเราะ ราเหม 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ  
"การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย" ระดับ ปวช. 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

47 

นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นายวรภัทร ธุวสันต ิ
ครูที่ปรึกษา “ผลงาน หมอนอิงรูปทรงข้าวต้มมัดลายพรรณ
พฤกษาวังยะหริ่ง”ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 

นายฮะฟีซุดดีน เจะมุ 
นางสาวรุจิรา บาเหาะ 
นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ 
นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ 
นายวีระพงษ์ บรรจุสุวรรณ์ 
ครูที่ปรึกษา“ผลงาน ผลิตภัณฑ์บำรุงข้อศอก จากสารสกัด
ธรรมชาติ”ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

 
จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

50 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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27 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

51 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

52 
นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์ 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  
"วันรพี" ประจำปี 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 

53 

นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดมารยาทไทย” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

54 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

55 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นางราตรี อิสสระโชติ 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
ครูที่ปรึกษา “ผลงาน หมอนรองคอมีหมวก” 
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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28 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

56 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
ครูที่ปรึกษา “ผลงาน กระเป๋าเป้มีหมวกคลุมศีรษะ”
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา 
นางสุภาทิพย์ บุญภิรมย์ 
ครูที่ปรึกษา “ผลงาน กล่องมินิมอล อเนกประสงค์”
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

59 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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29 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

60 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 5 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

1 

นายปนัส  ศรีภูวนาถ 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

4 

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

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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30 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

5 

นางสาวอาตีกัฟ  ยูโกะ 
นางสาวรุสดา  ซูรา 
นางสาวอินทิรา อินทร์ชุม 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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31 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

10 

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

รางวัลชมเชย ภาค 

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

11 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

12 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

16 

นางสาวจิณห์จฑุา  เจาะจง 
ทักษะวิชาชีพ “การผสมเคร่ืองดื่มประเภท Flair Bartender" 
ระดับ ปวช. ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
สาขาวชิาการโรงแรม 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 

นางสาวนารีมะห์  บูมะ 
นางสาวรอฟีอัช  ดอแฮ 
นางสาวอานีฟ  เจ๊ะมุ 
นางสาวมนูีฟะห์ มามะ 
นางสาวสุภัทรา ค้าขึน้ 
ทักษะวิชาชีพ “การเขียนแผนธรุกิจ" ระดับ ปวส. ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

18 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

19 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

20 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

21 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 

 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

22 

นางสาวญสัมีน  กูวะ 
นางสาวธนิสร  ทองเพชรแก้ว 
นางสาวธนัย์ชนก  จิตรณรงค ์
นายนิซอบัร  สุไลมาน 
นางสาวนูรไลลา  แบปาซา 
ทักษะพื้นฐาน "การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM Education)" ระดับ ปวส. 
ในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

24 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

25 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

26 
นางสาวสุพรรษา  หอมทิพย์ 
การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ 
ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

27 

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

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

28 

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

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

29 

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

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

30 

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

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

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

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

32 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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35 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

33 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

34 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

35 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดปัตตานี 

36 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดปัตตานี 
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36 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

37 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

42 

นางสาว ดียานา แดงหวัง 
นางสาว ซูฟียะห์ มะลิ 
นางสาว สุภาพรรณ ไพรพฤกษา 
นางสาว อารียา บางัดสาโยะ 
นางสาว นัสรีน มะเซ็ง 
นางสาว ปิยะฉัตร กิตติวฒุิเจริญ 
นางสาว ธนัชชา ตุริรัมย ์
นางสาว ทัศนีย์ ทองใบ 
“ผลงาน ไก่กอและไร้เนื้อสัตว์จากเทมเป้ถั่วหรั่ง” 
ประเภทที่ 4. สิ่งประดิษฐ์ดา้นผลิตภัณฑ์อาหาร 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

43 

นางสาว สีตีอามีเนาะ มะมิง 
นางสาว จนัทร์ชนก แซ่แจ๋ว 
นาย ตามีซี สะตำ 
นาย อนนัท์ สามะ 
นางสาว ฟาดีละห์ ยิ้มยวน 
นางสาว นารีมะห์ บูมะ 
นางสาว ชุติกาญจน์ โยธาทิพย์ 
นางสาว วนิดา ดือราแม 
นางสาว กฤตยา หะยีเจะอาแว 
นางสาว ฟัฎลีนา ยูโซะ 
“ผลงาน ชุดเครื่องใช้บนโตะ๊อาหารจากกาบกล้วย” 
ประเภทที่ 5. สิ่งประดิษฐ์ดา้นหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 
จังหวัด 

สำนักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

44 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว นูรียา จารง 
นางสาว นูรอ แว 
นางสาว นารีสา ปาลายา 
นาย นาวนิ ใบงา 
“ผลงาน ผลติภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมืออาโลเวร่าเสริมสารสกัด
กรดโอเลอิกและไลโนเลอิกจากเมล็ดยางพารา” 
ประเภทที่ 8. สิ่งประดิษฐ์ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

45 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

46 

นางสาวโสรยา ยือลาแป 
นางสาวกุลวานีย์  สะรีเดะ 
การแข่งขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 

47 

นางสาวอาตีกัฟ  ยูโซะ 
นางสาวรุสดา  ซูรา 
นางสาวอินทิรา อินทร์ชุม 
ทักษะวิชาชีพ "การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกาย" 
ระดับ ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี
แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 

นางสาวอุสรีนา  สะนิง 
ทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ" 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

49 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

50 

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

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

51 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

52 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ญสัมีน กูวะ 
นางสาว ธนัย์ชนก จิตรณรงค ์
นาย นิซอบัร สุไลมาน 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสนุทร 
นางสาว นูรไลลา แบปาซา 
นางสาว ธนิสร ทองเพชรแก้ว 
“ผลงาน ผลติภัณฑ์บำรุงข้อศอกจากสารสกัดธรรมชาติ”
ประเภทที่ 8. สิ่งประดิษฐ์ดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

53 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

54 
นางสาวนูอาฟีฟะ  สิเดะ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "วันรพี"  
ประจำปี 2563  

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 

55 

นางสาวสุธาสินี แก้วนางโอ  
นายชัยธวัช พัฒนพูลกุล 
ประเภททักษะพื้นฐาน “การประกวดมารยาทไทย” 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

56 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

58 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

59 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

60 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

61 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

62 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

63 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

64 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

65 

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

รางวัลชมเชย จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

ที่มา : งานประกันฯ  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
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การจัดสรรงบประมาณ 
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สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินงบประมาณ  
ตารางที่ 6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร   

ลำดับ งบรายจ่าย จัดสรรรวม เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 งบบุคลากร     

1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 9,490,650.00  6,295,876.20  194,773.80   

2 งบดำเนินงาน      

2.1 ค่าตอบแทนพิเศษ (พื้นท่ีพิเศษ) 1,554,000.00  1,396,770.17 157,229.83  

2.2 เงินประกันสังคม 325,100.00  325,100.00 -  

2.3 ผลผลิต ปวช. 78,000.00  77,995.00 5.00  

2.4 ผลผลิต ระยะสั้น 246,000.00  245,996.55 3.45  

2.5 ผลผลิต ปวส.     

2.5.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1,752,4000.00  1,752,391.48 8.52  

2.5.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,100,000.00  1,100,000.00 -  

2.6 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) 

200,000.00 200,000.00 - 
 

5.7 โครงการปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงใรศตวรรษท่ี 21 (เพื่อ
สนับสนุนแก้ปัญหาโควิด19) 

800,000.00 800,000.00 - 

 

3 งบอุดหนุน     

3.1.1 ค่าเครื่องแบบ 423,900.00  407,700.00 16,200.00  

3.1.2 หนังสือเรียน 892,000.00  891,999.50 0.50  

3.1.3 อุปกรณ์การเรียน 205,160.00  197,340.00 7,820.00  

3.1.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 423,700.00  423,700.00 -  

3.1.5 จัดการเรียนการสอน 2,972,520.00  2,972,520.00 -  

3.2 โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 100,000.00  100,000.00 -  
3.3 โครงการสานฝันการกีฬาฯ ศึกษาต่อ

สายอาชีพ 
192,500.00  192,500.00 -  

3.4 โครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างการ
วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าสู่ระ
อุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรม 

190,000.00  190,000.00   -  

 

3.5 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนใต้ "ทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี
มีความสามารถในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้" 

335,000.00  335,000.00  - 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

45 

ลำดับ งบรายจ่าย จัดสรรรวม เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

3.6 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการ
อาชีวศึกษาเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(สิ่งประดิษฐ์) 

84,000.00 83,875.49 124.51 
 

4 งบลงทุน - - -  

5 งบรายจ่ายอื่น     

5.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

731,000.00  730,999.89 0.11 
 

5.2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้นักเรียน 

117,600.00  114,656.00 2,944.00  

5.3 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

189,600.00  180,940.00 8,660.00  

5.4 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(ทวิศึกษา) 

351,800.00  351,791.19 8.81 
 

5.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

10,000.00  10,000.00 - 
 

5.6 โครงการ Fix it center 660,500.00  660,403.25 96.75  

5.7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 
(อาชีพอิสระ) 

190,000.00  190,000.00 -  

5.8 โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์
ในเยาวชนคนพันธุ์ R 

120,000.00 119,995.60 4.40  

5.9 โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด 30,000.00  30,000.00 -  

5.10 โครงการจ้างปรับปรุงสถานีโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพฯ 

500,000 .00 499,950.00 50.00  
 

5.11 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา(สถานศึกษารางวัล
พระราชทาน) 

30,500.00  30,485.50 14.50 

 

5.12 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center) 

200,000.00  200,000.00 -  

5.13 โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือฯ 
(มหกรรมผ้าไหม) 

115,000.00 114,864.00 136.00  

5.14 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 

116,100.00  116,100.00 -  

5.15 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาใดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBL) 

70,500.00  70,500.00 - 
 

5.16 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

15,000.00   15,000.00    -  
 

5.17 โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 

140,000.00 140,000.00 -  
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ลำดับ งบรายจ่าย จัดสรรรวม เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

5.18 
 

โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาด
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 125,000.00 125,000.00 - 

 

6 งบจชต.     

6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติ
สุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4,210,000.00  4,209,927.78  72.22  
 

6.1.1 หลักสูตรคู่ขนาน 120,000.00 120,000.00 -  

6.1.2 พัฒนาภาษา 240,000.00 240,000.00 -  

6.1.3 สอนศาสนาอิสลาม 240,000.00 240,000.00 -  

6.1.4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 105,000.00 105,000.00 -  

6.1.5 สถาบันศึกษาปอเนาะ 105,000.00 105,000.00 -  

6.1.6 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 40,000.00 40,000.00 -  

6.1.7 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการศูนย์ฝึกฯ 1,630,000.00 1,629,927.78 72.22  

6.1.8 หลักสูตรระยะสั้น 200,000.00 200,000.00 -  

6.1.9 จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 250,000.00 250,000.00 -  

6.1.10 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 800,000.00 800,000.00 -  

6.1.11 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

200,000.00 200,000.00 - 
 

6.2 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จนท.ศูนย์ 1 คน) 

280,000.00  280,000.00 -  
 

6.3 โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจ
พื้นฐาน 

1,014,000.00  989,0508.07  24,491.93 
 

6.3.1 จ้างรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 324,000.00  324,000.00 -    

6.3.2 พัฒนาคุณภาพในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

540,000.00  515,508.07  24,491.93  
 

6.3.3 พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา 
(ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด) 

150,000.00  150,000.00 - 
 

รวม 34,228,130.00 33,677,677.67 550,652.33  

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ, งานการเงินและงานบัญชี (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 

ตารางที่ 7 รายงานการรับ – จ่าย เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วไป ประจำเดือนกันยายน 2564 
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รายการ เดือนนี้ 
รวมแต่ต้นปีจนถึงสิน้ป ี

งบประมาณถัดไป 

รายรับ       

                 1.เงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,033,100.00 4,190,705.00 

  2.ดอกเบีย้ธนาคาร - 1,289.46 

  รวมรายรับ 1,033,100.00 4,191,994.46 

รายจ่าย       

               1.ค่าจ้างช่ัวคราว 100,142.67 1,553,756.86 
                 2.ค่าประกันสังคม 2,505.00 49,837.00 

                  3.ค่าครองชีพ 20,900.00 315,438.72 

  4.นำส่งรายได้ดอกเบีย้ - 3,131.46 

  5.ค่าสอน - 668,325.00 

  6.ค่าจ้างเหมาบริการ 75,000.00 233,872.50 

  7.ค่าวัสด ุ 7,970.00 148,957.00 

  8.ค่าซ่อมแซม - 1,450.00 

  9.ครภุัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ ์ 12,960.00 15,230.00 

  10.คา่ตอบแทน 6,400.00 16,000.00 

  11.ครุภณัฑ ์ 23,760.00 23,760.00 

  12.คา่น้ำปะปา 3,940.28 3,940.28 

  13.คา่ไฟฟ้า 56,611.63 56,611.63 

  14.คา่โทรศัพท ์ 1,382.28 1,382.28 

  รวมรายจ่าย  (บาท) 311,571.86  3,091,692.73  

  รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         บาท 721,528.14  1,100,301.73  

  

บวก  เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                                         
ขั้นพื้นฐานคงเหลือยกมา      บาท                  735,891.33 357,117.74 

                เงินอุดหนุนทั่วไป – เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน    
                การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคงเหลือยกไปบาท 1,457,419.47 1,457,419.47 

ที่มา : งานการเงินและงานบัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
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สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา 

ตารางที่ 8 รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2564 

รายการ เดือนนี้ 
รวมแต่ต้นปีจนถึงสิน้ป ี

งบประมาณถัดไป 
รายรับ       
                1.  เงินรายได้สถานศึกษา      245,950.00  5,253,030.00  
  2. รายได้คา่เช่า 63,100.00  191,101.00  
  3. รายได้คา่ขายผลผลิต 1,302.00  45,850.05  
  4. รายได้อื่น 27,230.00  2,730,056.46  
  5. รายได้จากการขายน้ำหวาน  -  26,668.00  
                รวมรายรับ  (บาท)  337,582.00  8,246,705.51  

รายจ่าย 
 

    

  1.ค่าพาหนะ  -  61,546.40  
  2.เบี้ยเลี้ยง 1,200.00  19,536.00  
  3.ค่าเช่าท่ีพัก  -  19,325.16  
  4.ค่าไฟฟ้า 2,407.03   295,397.19  
  5.ค่าโทรศัพท ์ 1,712.00  9,810.93  
  6.ค่าอินเตอร์เนต 1,893.90  83,431.60  
  7.ค่าไปรษณีย ์  -  5,689.00  
  8.ค่าสอน  -  870,745.00  
  9.ค่าธุรการ  -  254,200.00  
  10.คา่ลงทะเบยีน  -  3,200.00  
  11.คา่จ้างเหมาและบริการ  -  230,435.61  
  12.คา่ซ่อมแซม  -  1,102,624.68  
  13.คา่วัสด ุ  -  253,170.00  
  14.คา่ถ่ายเอกสาร  -  26,472.95  
  15.ครุภณัฑต์่ำกว่าเกณฑ ์  -  99,200.00  
  16.คา่เชื้อเพลิง  -  10,006.27  
  17.ครุภณัฑ ์  -  1,868,015.00  
  18.คา่ตอบแทน 5,400.00  127,900.00  

  รวมรายจ่าย บาท 12,612.93  5,340,705.79  
  รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย บาท 324,969.07  3,336,679.72  

  บวก  เงินบำรุงการศึกษาคงเหลือยกมา บาท 7,744,383.81  4,732,673.16  
         เงินบำรุงการศึกษาคงเหลือยกไป บาท 8,069,352.88  8,069,352.88  

ที่มา : งานการเงินและงานบัญชี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

49 

สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุการศึกษา   

ตารางที่ 9 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน 

ลำดับที ่ ฝ่าย จัดสรร 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ หมายเหตุ 
2/2563 1/2564 รวม 

1 ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 193,794 - 114,675 114,675 79,119  

2 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 24,532 24,531 - 24,531 1  

3 ฝ่ายวิชาการ 38,441 38,441 - 38,441 -  

4 
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน 
นักศึกษา 

22,445 22,445 - 22,445 -  

รวม 279,212 85,417 - 85,417 79,120  

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ, ฝ่ายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 
ตารางที่ 10 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษา 

ลำดับที ่ แผนกวิชา จัดสรร 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

2/2563 1/2564 รวม   

1 แผนกวิชาการบัญชี 61,480 42,258 22,222.40 64,480  - 
 

2 แผนกวิชาการตลาด 50,900  21,765 17,112 38,877  12,023  

3 แผนกวิชาการเลขานุการ 77,630  24,894 36,540 61,434  16,196  

4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 58,595  15,365 23,285 38,650  19,945  

5 แผนกวิชาการโรงแรมและการ
บริการ 61,450  

33,374 3,774 37,148  24,302  

6 แผนกวิชาศิลปกรรม 98,060  47,188 0 47,188  50,872  

7 แผนกวิชาคหกรรม 16,000  0 0 -  16,000  

8 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 195,920  82,004 0 82,004  113,916  

9 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 83,050  32,569 0 32,569  50,481  

10 แผนกวิชาสามญัสมัพันธ์ 10,000  0 6,621 6,621  3,379  

รวม 713,085 299,417 109,554 408,971   

ที่มา : งานวางแผนและงบประมาณ, ฝ่ายงานและแผนกวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 
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ตารางท่ี 11 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ที ่

โครงการหลัก/กิจกรรม 

แผนดำเนินงาน 
สถานภาพโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานผล 
การดำเนินงาน 

(รายงานหน้าเดียว) 

หมาย
เหตุ 

ดำเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

ยัง
ไม

่ได้
ดำ

เน
ินก

าร
 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ดำ
เน

ินก
าร

 

ดำ
เน

ินก
าร

เส
ร็จ

สิ้น
 

ยก
เล

ิก  ส่ง ไม่ส่ง 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  

  
 

        

 1.1 จดัซื้อครภุัณฑ ์            
 1.1.1 เก้าอีส้ำนักงาน  จำนวน  3 ตัว   ต.ค 63 - ก.ย 64 6,000 -     งานประชาสัมพันธ์   ยกเลิก 
 1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ต.ค 63 - ก.ย 64 23,000      งานบริหารงานท่ัวไป    
 1.1.3 เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครือ่ง ต.ค 63 - ก.ย 64 7,500 28,790     งานบริหารงานท่ัวไป    
 1.1.4 เก้าอีส้ำนักงาน จำนวน 2 ตัว ต.ค 63 - ก.ย 64 4,000      งานบริหารงานท่ัวไป    
 1.1.5 พัฒนาระบบการบริหาร (ประชุม) ต.ค 63 - ก.ย 64 20,000 -     งานบริหารงานท่ัวไป    
 1.1.6 จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสำรองไฟ  ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 4,300-     งานทะเบียน    
 1.1.7 จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ต.ค 63 - ก.ย 64 4,500 4,300     งานพัสด ุ    
 1.1.8 จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสำรองไฟ ต.ค 63 - ก.ย 64 4,800 2,500     งานพัสด ุ    

 1.1.9 โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์อาคารเรยีนใหม่ เครื่องมือเกษตร 1ชุด 
       เครื่องมือไฟฟ้า 1 ชุด 

ต.ค 63 - ก.ย 64 
2,000,0

00 
- 

    งานอาคารสถานที ่  
 

ยกเลิก 

 1.1.10 จัดซื้อพัดลมโคจร อาคารเรียนใหม่ ช้ัน 1-4 จำนวน 96 ตวั ต.ค 63 - ก.ย 64 240,000 -     งานอาคารสถานที ่   ยกเลิก 
 1.1.11 ครุภณัฑส์ำหรับงานอาคารสถานท่ี ต.ค 63 - ก.ย 64 25,000 22,230     งานอาคารสถานที ่    
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ที ่

โครงการหลัก/กิจกรรม 

แผนดำเนินงาน 
สถานภาพโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานผล 
การดำเนินงาน 
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 1.2 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์            
 1.2.1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ต.ค 63 - ก.ย 64 30,000 30,000     งานบริหารงานท่ัวไป    
 1.2.2 ถ่ายเอกสาร ต.ค 63 - ก.ย 64 200,000 80,051.90     งานบริหารงานท่ัวไป    
 1.2.3 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 5,000     งานทะเบียน    
 1.2.4 ซ่อมเครื่องพิมพ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 5,000     งานทะเบียน    

2 ประชาสมัพันธ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ต.ค 63 - ก.ย 64 130,000 22,178     งานประชาสัมพันธ์    
3 ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษากระทำความดี “ของหายไดค้ืน” ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     งานประชาสัมพันธ์    
4 โครงการจดัทำฐานข้อมูลรายบุคคล ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 5,000     งานทะเบียน    
5 จ้างเหมาบริการเจา้หน้าท่ีงานพัสดุ ต.ค 63 - ก.ย 64 96,000 95,742     งานพัสด ุ    
6 บำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 

ต.ค 63 - ก.ย 64 250,000 
136,549.8

7 
    งานพัสด ุ  

  

7 
โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 

1,650,0
00 

1,252,626.2
0     งานอาคารสถานที ่  

  

8 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ต.ค 63 - ก.ย 64 324,000 324,000     งานอาคารสถานที ่    
             

9 เสรมิสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา 

  
 

    งานบุคลากร  
  

 9.1 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 173,000  -     งานบุคลากร    
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 9.2 เสรมิสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ต.ค 63 - ก.ย 64 13,800 7,750     งานบุคลากร    
 9.3 จดัทำผังทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 15,000 -     งานบุคลากร    

10 โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปดิภายในวิทยาลัยฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 421,445 421,445     งานอาคารสถานที ่    
11 โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารเรียน 2  ต.ค 63 - ก.ย 64 1,121,497.

59 
1,100,352     งานอาคารสถานที ่    

12 โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียน 3 ก.ค 63 - ก.ย 64 482,981 482,981     งานอาคารสถานที ่    
13 โครงการซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน 3 ก.ค 63 - ก.ย 64 990,342 990,342     งานอาคารสถานที ่    
14 โครงการจดัทำป้ายตราสัญลักษณว์ิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี ก.ย 64 5,500 5,500     งานประชาสัมพันธ ์    

 

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  

  
 

        

 1.1 จดัซื้อครภุัณฑ ์            
 1.1.1 จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสำรองไฟ  1 เครื่อง  ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 1,850     งานวางแผนฯ    
 1.1.2 จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสำรองไฟสำหรับ server  ต.ค 63 - ก.ย 64 32,000 32,000     งานศูนย์ข้อมูลฯ    
 1.1.3 จัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค   ต.ค 63 - ก.ย 64 35,000 26,900     งานศูนย์ข้อมูล    
 1.2 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์            
 1.2.1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  6 เครื่อง   ต.ค 63 - ก.ย 64 6,000  1,490     ฝ่ายแผนงานฯ    
 1.2.2 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   6 เครื่อง   ต.ค 63 - ก.ย 64 6,000 4,778     ฝ่ายแผนงานฯ    
 1.2.3 ลา้งเครื่องปรับอากาศ  5 เครื่อง   ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 -     ฝ่ายแผนงานฯ    
 1.2.4 ซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน (ร้าน.เทียนทอง) ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 2,000     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ    

2 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมสี่วนร่วมทีส่อดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศอย่างมีคณุภาพ 

  
 

    งานวางแผนฯ  
  

 2.1 จดัทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.2564 - 2568) ต.ค 63 - ก.ย 64 29,200 -     งานวางแผนฯ    
 2.2 จดัทำแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต.ค 63 - ก.ย 64 9,600 -     งานวางแผนฯ    
 2.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2564 ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     งานวางแผนฯ    

3 โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรยีน ต.ค 63 - ก.ย 64 117,600 111,276     งานวางแผนฯ    
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4 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอน        งานศูนย์ข้อมูลฯ    
 4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ (เช่าระบบเครือข่าย) ต.ค 63 - ก.ย 64 450,000 450,000     งานศูนย์ข้อมูล    
 4.2 ค่าเช่าโดเมนเนม DSN ต.ค 63 - ก.ย 64 856 856.00     งานศูนย์ข้อมูลฯ    
 4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต.ค 63 - ก.ย 64 3,000 -     งานศูนย์ข้อมูล    

5 โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคณุภาพการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

       งานประกันฯ  
  

 5.1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการแนวทางการดำเนินงานฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 12,300 17,229     งานประกันฯ    
 5.2 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 10,000 10,000     งานประกันฯ    

6 เสรมิสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยสีิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

  
 

    งานวิจัยฯ  
  

 6.1 การสนับสนุนส่งเสรมิจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
       เข้าร่วมประกวดระดับจังหวดั ภาคและชาติ  

ต.ค 63 - ก.ย 64 126,000 84,000     งานวิจัยฯ   
 

 6.2 การส่งเสรมิการทำโครงงานวิทยาศาสตร ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 17,000      งานวิจัยฯ    
7 วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสรา้งองค์ความรู้กระบวนการจัดทำ

ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ 
  

 
    งานวิจัยฯ  

  

 7.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้รียนในศตวรรษ 21 ต.ค 63 - ก.ย 64 26,825 -     งานวิจัยฯ    
 7.2 การสนับสนุนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ทั้งภายในและ 

      นอกสถานศึกษา 
ต.ค 63 - ก.ย 64 10,000 

- 
    งานวิจัยฯ  
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8 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนอาชีวศึกษาไทย - อาเซียน ต.ค 63 - ก.ย 64 146,600 -     งานความร่วมมือ   ยกเลิก 
9 โครงการความร่วมมือต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในต่างประเทศ 
ต.ค 63 - ก.ย 64 100,000 -     งานความร่วมมือ  

 
ยกเลิก 

10 โครงการพัฒนาปรับปรุงร้านค้าสหการณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี        งานส่งเสรมิผลิตผลฯ    
 10.1 ปรับปรุงร้านค้าสหการณ์  ต.ค 63 - ก.ย 64 200,000  -     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ   ยกเลิก 
 10.2 ตดิตั้งระบบจัดการขายร้านค้า (POS) สหการณ ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 70,000 -     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ   ยกเลิก 

 11 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชีวศึกษา        งานส่งเสรมิผลิตผลฯ    
 11.1 การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา วิทยาลัยฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 20,620 20,620     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ    
 11.2 การอบรมเชิงปฏิบตัิการ การเป็นผูป้ระกอบการในยุคดิจิทลัฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 7,610 7,610     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ   ปรับแผน 
 11.3 การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ต.ค 63 - ก.ย 64 4,480 4,480     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ    
 11.4 การส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 80,000 57,290     งานส่งเสรมิผลิตผลฯ    

12 โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานโีทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพฯ 

ต.ค 63 - ก.ย 64 500,000 499,950     งานศูนย์ข้อมูลฯ  
  

13 โครงการจดัตั้ง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานีให้ได้มาตรฐาน 

  
 

    ศูนย์ยะรัง   ปรับแผน 

 13.1 จัดซื้อวัสดุ ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง  ต.ค 63 - ก.ย 64 22,000  -     ศูนย์ยะรัง    
 13.2 จัดซื้อ/ซ่อมแซม ครภุัณฑศ์นูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง  ต.ค 63 - ก.ย 64 53,000 2,640     ศูนย์ยะรัง    
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 13.3 ปรับปรุงสำนักงาน และภูมทิัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะ
รัง  

ต.ค 63 - ก.ย 64 20,000 
5,400 

    ศูนย์ยะรัง  
  

 13.4 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง  ต.ค 63 - ก.ย 64 15,000 -     ศูนย์ยะรัง   ยกเลิก 
 13.5 การจดัการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

(ปวส.)  
       ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง  

ต.ค 63 - ก.ย 64 
20,000  

 

- 
    ศูนย์ยะรัง  

 ยกเลิก 

 13.6 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของศูนย์ฝึกอบรม 
       วิชาชีพอำเภอยะรัง  

ต.ค 63 - ก.ย 64 200,000 200,000     ศูนย์ยะรัง  
  

 13.7 โครงการการเรียนรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา (Pre-Ved.)  ต.ค 63 - ก.ย 64 40,000 24,300     ศูนย์ยะรัง    
 13.8 โครงการฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพสอนระยะสั้น 108 อาชีพ  ต.ค 63 - ก.ย 64 20,000  -     ศูนย์ยะรัง   ยกเลิก 
 13.9 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง  ต.ค 63 - ก.ย 64 250,000  250,000     ศูนย์ยะรัง    
 13.10 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอ 

         ยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี
ต.ค 63 - ก.ย 64 180,000 169,340     ศูนย์ยะรัง  

  

14 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง ก.ย 64 83,390 83,390     งานศูนย์ข้อมูลฯ    
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  

  
 

        

 1.1 จดัซื้อครภุัณฑ ์            
 1.1.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ต.ค 63 - ก.ย 64 46,000 23,000     ฝ่ายพัฒนาฯ    
 1.1.1 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท  จำนวน 2 เครื่อง ต.ค 63 - ก.ย 64 8,600 8,600     ฝ่ายพัฒนาฯ    
 1.1.1 เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 2,500     ฝ่ายพัฒนาฯ    
 1.1.1 ไมโครโฟน ต.ค 63 - ก.ย 64 23,000 22,490     ฝ่ายพัฒนาฯ    
 1.2 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์            
 1.2.1 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     ฝ่ายพัฒนาฯ    
 1.2.2 ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสาร ต.ค 63 - ก.ย 64 1,000 -     ฝ่ายพัฒนาฯ    

2 โครงการสถานศึกษาคณุธรรม ต.ค 63 - ก.ย 64 13,000 1,600     ฝ่ายพัฒนาฯ    
3 โครงการลูกเสือช่อสะอาด ต.ค 63 - ก.ย 64 40,150  40,150     งานกิจกรรมฯ    
4 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม นักเรยีน นักศึกษาเข้าใหม่ในการเรียนสาย

อาชีพ 
ต.ค 63 - ก.ย 64 22,400 22,400     งานกิจกรรมฯ   

 

5 จัดหานร.นศ. รางวัลสมาชิกดเีด่นฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 56,275 -     งานกิจกรรมฯ    
6 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและมี

ความสุข 
  

 
    งานกิจกรรมฯ  
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 6.1 เตรยีมการรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 23,840 5,845     งานกิจกรรมฯ    
 6.2 โครงการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา และอาชีวศึกษา

จังหวัด(เล่านิทาน/สเต็มเซล/มารยาท) 
ต.ค 63 - ก.ย 64 12,325 9,590     งานกิจกรรมฯ  

  

 6.3 โครงการวันข้ึนปีใหม่ (กิจกรรมร้องเพลง) ต.ค 63 - ก.ย 64 3,000 1,425     งานกิจกรรมฯ    
 6.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 1,100     แผนกวิชาการเลขานกุาร    
 6.5 โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพชื ต.ค 63 - ก.ย 64 4,000 -     แผนกวิชาศิลปกรรม    
 6.6 โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    
 6.7 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 2,000     แผนกวิชาการตลาด    
 6.8 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  

      (108 อาชีพ) 
ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 1,995     แผนกวิชาผ้าฯ   

 

 6.9 โครงการวิจยั (เบื้องต้น) ในรายวิชาชีพ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 1,916     แผนกวิชาอาหารฯ    
 6.10 โครงการอบรมมัคคเุทศก ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 1,895     แผนกวิชาการโรงแรม    
 6.11 โครงการแข่งขันกีฬาภายในชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ครั้งท่ี 40 ต.ค 63 - ก.ย 64 50,000 -     งานกิจกรรมฯ   โควิด-19 
 6.12 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 -     งานกิจกรรมฯ    
 6.13 โครงการเสรมิสรา้งประชาธปิไตย (เลือกตั้งนายกองค์การฯ) ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     งานกิจกรรมฯ    
 6.14 โครงการประชุมวิชาการฯ ระดับสถานศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     งานกิจกรรมฯ    
 6.15 โครงการเสรมิสรา้งภาวะผูน้ำ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     งานกิจกรรมฯ    
 6.16 โครงการ TO BE NUMBER ONE อาชีวะต้านภัยยาเสพติด ต.ค 63 - ก.ย 64 15,000 -     งานกิจกรรมฯ    
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 6.17 โครงการออมวันละบาท ชาติเจรญิ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาบัญชี    
 6.18 โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาการตลาด    
 6.19 โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวนั 

        ไหว้ครูและระลึกพระคุณครู  
ต.ค 63 - ก.ย 64 15,400 -     แผนกวิชาคหกรรม   

 

 6.20 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลมิพระเกียรตฯิ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาผ้าฯ    
 6.21 โครงการประกวดสิ่งประดษิฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาศิลปกรรม    
 6.22 โครงการปลุกพลังสร้างสรรค์กระตุ้นคลังความคิด (Creative Think Tank) ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาการเลขานกุาร    
 6.23 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาบัญชี    
 6.24 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาบัญชี    
 6.26 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    
 6.27 โครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     แผนกวิชาการโรงแรม    

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

ต.ค 63 - ก.ย 64 34,240 -     งานกิจกรรมฯ   
 

8 โครงการจดัทำสมุดบันทึกกิจกรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 31,200 31,176     งานกิจกรรมฯ    
9 โครงการขับขี่ปลอดภยั ไร้อุบัติเหตุ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000 -     งานกิจกรรมฯ    

10 โครงการพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานประกอบการ 

ต.ค 63 - ก.ย 64 74,445  74,445 
 

   งานแนะแนวฯ  
  

11 โครงการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 28,205 22,330     งานแนะแนวฯ    



รายงานผลการปฏิบัติงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

60 

 
ที ่

โครงการหลัก/กิจกรรม 

แผนดำเนินงาน 
สถานภาพโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

รายงานผล 
การดำเนินงาน 

(รายงานหน้าเดียว) 

หมายเหต ุ

ดำเนินการ งบประมาณ เบิกจ่าย 

ยัง
ไม

่ได้
ดำ

เน
ินก

าร
 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ดำ
เน

ินก
าร

 

ดำ
เน

ินก
าร

เส
ร็จ

สิ้น
 

ยก
เล

ิก  ส่ง ไม่ส่ง 

12 โครงการมอบประกาศนยีบัตรแก่ผูส้ำเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ต.ค 63 - ก.ย 64 53,750   53,620     งานแนะแนวฯ    
13 โครงการลดปญัหาการออกกลางคนัของผู้เรียน วิทยาลยัอาชีวศึกษา

ปัตตาน ี
ต.ค 63 - ก.ย 64 67,725 35,575     งานครูที่ปรึกษา  

  

14 โครงการจดัทำคู่มือนักเรียน นักศกึษาใหม่ ต.ค 63 - ก.ย 64 50,000 49,000     งานครูที่ปรึกษา    
15 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ต.ค 63 - ก.ย 64 48,400 -     งานปกครอง   ประชุม

ออนไลน์ 
16 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข ต.ค 63 - ก.ย 64 8,000 -     งานปกครอง    
17 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ต.ค 63 - ก.ย 64 39,200 39,200     งานสวัสดิการฯ    
18 โครงการติดตั้งบ่อบำบดัไขมันร้านจำหน่ายอาหาร ต.ค 63 - ก.ย 64 45,000 -     งานสวัสดิการฯ    
19 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต ้

ต.ค 63 - ก.ย 64 450,000 245,132     งานโครงการพิเศษฯ   

 

20 โครงการการจัดการอาชีวะเพื่อสตรี ต.ค 63 - ก.ย 64 21,800 -     งานโครงการพิเศษฯ    
21 โครงการจดัฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้น เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่

ประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 
ต.ค 63 - ก.ย 64 30,000 -              งานโครงการพิเศษฯ  

  

22 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศนูย์การเรียนรู้ ดจิิทัลชุมชน ศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน 

ต.ค 63 - ก.ย 64 42,000 -     งานโครงการพิเศษฯ  
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23 โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุม่เยาวชนสันตสิุข 
กลุ่มสตรีหม้ายผู้ต้องขัง และเยาวชนในสถานพินิจ) 

ต.ค 63 - ก.ย 64 40,000 40,000     งานโครงการพิเศษฯ  
  

24 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล ต.ค 63 - ก.ย 64 100,000 100,000     งานโครงการพิเศษฯ    
25 โครงการจดัตั้งกลุม่อาชีพ/ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม 
ต.ค 63 - ก.ย 64 105,000 105,000     งานโครงการพิเศษฯ  

 ปรับ
แผน 

26 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน 
สร้างอาชีพฯ 

ต.ค 63 - ก.ย 64 50,000 
- 

    งานโครงการพิเศษฯ  
  

27 โครงการจดัตั้งกลุม่อาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ต.ค 63 - ก.ย 64 105,000  105,000     ศูนย์ยะรัง   ปรับแผน 
28 โครงการเสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน ก.ค  - ก.ย 64 116,100 116,100     งานโครงการพิเศษฯ    

29 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ส.ค  - ก.ย 64 10,000 10,000     ครูธารารัตน ์    

30 โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R ก.ค  - ก.ย 64 20,000 20,000     งานครูที่ปรึกษา    

31 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์เวชภณัฑ ์ ส.ค  - ก.ย 64 100,000 100,000     งานสวัสดิการ    
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา  

  
 

        

 1.1 จดัซื้อครภุัณฑ ์            
 1.1.1 จัดหาครภุัณฑ์ฝ่ายวิชาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 30,000  -     ฝ่ายวิชาการ    
 1.1.2 จดัหาครภุัณฑ์งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี ต.ค 63 - ก.ย 64 25,000  20,990     งานทวิภาคี    
 1.1.3 จัดหาครภุัณฑ์งานวิทยบรกิารและห้องสมุด ต.ค 63 - ก.ย 64 52,000  49,600     งานวิทยบริการฯ    
 1.1.4 จัดหาครภุัณฑ์งานวัดผลและประเมินผล ต.ค 63 - ก.ย 64 11,000  9,250     งานวัดผลฯ    
 1.1.5 จดัหาครภุัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน ต.ค 63 - ก.ย 64 88,500  88,500     งานสื่อการเรยีนฯ    
 1.1.6 จัดหาครภุัณฑ์ภาควิชาการบัญช ี ต.ค 63 - ก.ย 64 164,940  164,940     นางซอลีฮะห ์    
 1.1.7 จัดหาครภุัณฑ์ภาควิชาเทคโนโลยีธรุกิจดจิิทัล ต.ค 63 - ก.ย 64 75,718  -     นางมีโฉนด    
 1.1.8 จัดหาครภุัณฑ์ภาควิชาเทคโนโลยแีฟช่ันและเครื่องแต่งกาย ต.ค 63 - ก.ย 64 25,000  22,500     นางแวไมซาเราะ    
 1.2 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์            
 1.2.1 ซ่อมครุภณัฑฝ์่ายวิชาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,400  2,400     ฝ่ายวิชาการ    
 1.2.2 ซ่อมครุภณัฑ์ภาควิชาการบัญชี ต.ค 63 - ก.ย 64 11,350  11,350     นางซอลีฮะห ์    
 1.2.3 ซ่อมครุภณัฑ์ภาควิชาการตลาด ต.ค 63 - ก.ย 64 13,000  6,600     นางณัฐฐาพร    
 1.2.4 ซ่อมครุภณัฑ์ภาควิชาการเลขานุการ ต.ค 63 - ก.ย 64 48,000  21,475     นางสาวสิตา    
 1.2.5 ซ่อมครุภณัฑ์ภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย ต.ค 63 - ก.ย 64 22,550  10,060     นางแวไมซาเราะ    
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 1.2.6 ซ่อมครุภณัฑ์ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 50,000  -     นางสาวกมลทิพย ์    
 1.2.7 ซ่อมครุภณัฑ์ภาคการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ต.ค 63 - ก.ย 64 4,500  2,825     นางสุวรรณา    
 1.2.8 จัดทำปา้ยนิเทศและบอรด์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 18,900  17,400     นางสาวกาญจนา    
 1.2.9 จัดหาวัสดุอุปกรณ์งานบ้าน งานครัวภาควิชาอาหารฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 45,400  45,400     นางสาวกมลทิพย ์    
 1.2.10 ปรับปรุงห้อง 421 อาคารศิลปกรรม ต.ค 63 - ก.ย 64 45,000  44,200     นายฉัตรชัย    

2 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา    
2564   

ต.ค 63 - ก.ย 64 111,900 
- 

    นางสาวสุภาภร   
 

3 พัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
กำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ต.ค 63 - ก.ย 64 - 
- 

    นางสาวสุภาภร   
 

4 พัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่การประกันคณุภาพ ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     นางสาวสุภาภร    
5 โครงการขยายและยกระดับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี            
 5.1 สำรวจความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของ 

       ตลาดแรงงาน 
ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000  

- 
    นางมาเรียม  

  

 5.2 แนะแนวสรา้งความรู้ความเขา้ใจในการจัดการเรียนการสอนระบบ 
       ทวิภาคี 

ต.ค 63 - ก.ย 64 12,800  
- 
    นางมาเรียม  

  

 5.3 ลงนามความร่วมมือการจัดการเรยีนการสอนระบบทวภิาคี ต.ค 63 - ก.ย 64 4,800  -     นางมาเรียม    
 5.4 นิเทศติดตามนักศึกษาระบบทวิภาคี ต.ค 63 - ก.ย 64 3,200  3,025     นางมาเรียม    
 5.5 ศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรม ต.ค 63 - ก.ย 64 18,000 -     นางมาเรียม    
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6 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ            
 6.1 ภาควิชาเทคโนโลยีและเครื่องแต่งกาย ต.ค 63 - ก.ย 64 3,900  -     แผนกผ้าฯ    
 6.2 ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 18,950  9,800     นางสาวกมลทิพย ์    

7 โครงการส่งเสริมการปฏิรปูอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนให้มี
สมรรถนะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

  
 

      
  

 7.1 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้เรยีนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสะสม    
       2.00 ขึ้นไป 

ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

 
  

 7.2 เตรยีมความพร้อมนักเรียน นกัศึกษา เพื่อทดสอบทางการศึกษา 
       ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

 
  

 7.3 จดัหาหนังสือและตำรา/หนังสือพิมพ์และวารสาร ต.ค 63 - ก.ย 64 45,000  12,025     นางอรว ี    
 7.4 การเรยีนรู้กระบวนการทำบญัชีจากผลติภณัฑภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000  -     นางซอลีฮะห ์    
 7.5 สร้างองค์ความรู้แตล่ะสาขาวิชาชีพ(เชิญวิทยากร) 8  ภาควิชา x 

12 ช่ัวโมง X 300 บาท    
             

 
      

  

    (1) สร้างอง์ความรู้สู่วิชาชีพการตลาด  ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางณัฐฐาพร    
    (2) สร้างอง์ความรู้สู่วิชาชีพการเลขานุการ ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางสาวกาญจนา    
    (3) สร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางมีโฉนด    
    (4) สร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพการโรงแรม/การท่องเที่ยว ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางสาวธารารตัน ์    
    (5) สร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพผา้และเครื่องแต่งกาย  ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางแวไมซาเราะ    
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    (6) สร้างองค์ความรู้สู่วิชาชีพอาหารและโภชนาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางสาวกมลทิพย ์    
    (7) สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพคหกรรม ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางสุวรรณา    
    (8) สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาศลิปกรรม ต.ค 63 - ก.ย 64 3,600 -     นางราตร ี    
 7.6 เตรยีมความพร้อมผูเ้รียนรับการประเมินสมรรถนะอาชีพสถาบนัฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 8,000  -     นางสาวกมลทิพย ์    
 7.7 บริการวิชาการ วิชาชีพ ภาควิชาการจัดการ ต.ค 63 - ก.ย 64  - -     นางสาวจิราย ุ    
 7.8 โรงงานในโรงเรยีนภาควิชาการโรงแรม ต.ค 63 - ก.ย 64  - -     นางสายันห ์    
 7.9 ศึกษาดูงาน ต.ค 63 - ก.ย 64  - -     นางมาเรียม    
 7.10 การประเมินผลรายวิชาโครงการ ต.ค 63 - ก.ย 64 2,000  1,050     ฝ่ายวิชาการ    
 

7.11 ฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในร้านอาหารเทียนทอง ต.ค 63 - ก.ย 64 
 

320,000  
95,365 

    นางสาวกมลทิพย ์  
  

 7.12 สถานศึกษาปลอดขยะ ต.ค 63 - ก.ย 64 8,800      แผนกวิชาการบัญชแีละ
แผนกวิชาการโรงแรม    

 7.13 ฝึกทักษะการตดัเย็บผลติภณัฑ์เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ต.ค 63 - ก.ย 64 28,800  28,800      แผนกเทคโนโลยีแฟชั่นฯ    
 7.14 ฝึกทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 11,000  11,000      นายวีระพงษ ์    

8 โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ต.ค 63 - ก.ย 64 20,000 -     นางสาวปิยาภรณ ์    
9 โครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลก

ศตวรรษที่ 21 
  

 
      

  

 9.1 ค่ายสะเตม็ศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21 ต.ค 63 - ก.ย 64 20,000 -     นายฮะฟีซดุดีน    
 9.2 ส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร ์ ต.ค 63 - ก.ย 64 20,000 -     นายฮะฟีซดุดีน    
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 9.3  สามัญสัมพันธ์วิชาการ ต.ค 63 - ก.ย 64 15,000  -     นางสาวรุจิรา    
10 โครงการจดัจ้างวิทยากรสอนศาสนา  ปีการศึกษา 2564  ต.ค 63 - ก.ย 64 84,000  11,600     ฝ่ายวิชาการ      
11 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของ

นักศึกษา 
  

 
      

  

 11.1 เตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค 20 
ทักษะ  
      (ค่าตอบแทนวิทยากร 30 ชม. X 150 บาท)  (ค่าวัสดุ 1,000) 

ต.ค 63 - ก.ย 64 111,000 39,330     
ฝ่ายวิชาการ 

ภาควิชา 
  

 

 11.2 การจดัแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการตลาดระดับ อศจ.  
      (เจ้าภาพจัดการแข่งขัน) (600บาท/วัน) ต.ค 63 - ก.ย 64 8,700 7,445     

นางอรวี   นางสุนันทา 
นางวัชร ีนางอาอีเซาะห์ 
นางสาววลาวัลย ์

  
 

 11.3 แข่งขันทักษะวิชาชีพภาควิชาอาหารและโภชนาการระดับ 
       สถานศึกษา/อศจ./ภาค 

ต.ค 63 - ก.ย 64 22,000 22,000     นางสาวกมลทิพย ์   
 

 11.4 แข่งขันทักษะวิชาชีพภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 
      ระดับสถานศึกษา/อศจ./ภาค 

ต.ค 63 - ก.ย 64 15,500 5,127     นางแวไมซาเราะ  
  

 11.5 ฝึกทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์จริงในร้านอาหารเทียนทอง ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     นางสายันห ์    
 11.6 เสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพฝึกปฏิบัติงานร้านอาหารเทียนทอง ต.ค 63 - ก.ย 64 - -     นางสาวกาญจนา    

12 โครงการมหกรรมผา้ไหมไทยสู่เส้นทางโลก  ต.ค 63 - ก.ย 64 80,898 86,748.56     นางสุนิสา    
13 โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนสาขาโลจิสติกส์  ต.ค 63 - ก.ย 64 37,490 34,600     นางณัฐฐาพร    
14 โครงการพัฒนาภาษาสากลสูโ่ลกอาเซียน  ต.ค 63 - ก.ย 64 240,000 240,000     นางสาวปิยาภรณ ์    
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15 โครงการครูผู้ทรงคุณค่า  ต.ค 63 - ก.ย 64 150,000 114,,032     นางแวไมซาเราะ    
16 จ้างเหมาบริการบุคลากรประจำวชิาอาหารฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 189,600 180,940     นางสาวกมลทิพย ์    
17 โครงกางขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ  ต.ค 63 - ก.ย 64 5,000 -     นายฮะฟีซดุดีน   รูปแบบออนไลน์ 

18 โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ต.ค 63 - ก.ย 64 50,000 16,519     ฝ่ายวิชาการ  
งานพัฒนาหลักสูตรฯ  

  

19 โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการ
ผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมหลักเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต  

ต.ค 63 - ก.ย 64 75,300 
- 

    ฝ่ายวิชาการ  
  

20 โครงการอุดหนุนการหารายไดร้ะหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษา  ต.ค 63 - ก.ย 64 6,250 -     ฝ่ายวิชาการ    
21 โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ต.ค 63 - ก.ย 64 15,000 -     งานสื่อการเรยีนฯ    
22 โครงการห้องสมุดมีชีวิต สร้างนสิัยรักการอ่าน            

 22.1 กิจกกรมความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ต.ค 63 - ก.ย 64 1,650 1,650     งานวิทยบริการฯ    
 22.2 กิจกรรมความรู้คือรางวัล ต.ค 63 - ก.ย 64 1,800 1,600     งานวิทยบริการฯ    
 22.3 กิจกรรมจดัทำบอร์ดเผยแพร่ความรู้ในวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 3,890 3,510     งานวิทยบริการฯ    
 22.4 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดเปน็แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมยั ต.ค 63 - ก.ย 64 4,200 3,200     งานวิทยบริการฯ    
 22.5 กิจกรรมเปดิโลกกว้างทางภาษา ต.ค 63 - ก.ย 64 70,000 65,730     งานวิทยบริการฯ    

23 โครงการประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพือ่
รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 

ต.ค 63 - ก.ย 64 83,600 25,192     ฝ่ายวิชาการ  
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24 โครงการจดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ต.ค 63 - ก.ย 64 1,000,000 998,000     แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล    
25 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนฯ ต.ค 63 - ก.ย 64 400,000 300,000     ภาควิชาการจดัการ    
26 โครงการพัฒนาศูนยค์วามเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ก.ย 64 400,000 400,000     ภาควิชาอาหารฯ    
27 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ส.ค -ก.ย 64 70,000 63,620     ครูชาคริต    
28 โครงการพัฒนาขีดความสามารถดา้นภาษาอังกฤษและการจัดการเรยีน

การสอนออนไลน ์
ก.ย 64 140,000 140,000     ภาควิชาสามญัสมัพันธ ์  

  

29 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการสำนักงานสมัยใหม่ ก.ย 64 200,000 200,000     ภาควิชาการจดัการ    
30 โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ก.ย 64 1,000,000 998,400     งานสื่อการเรียนการสอน    
31 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอน ภายใต้การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
ก.ย 64 600,000 559,850     ภาควิชาการตลาด  

  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
















































































































































































































































