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ต่อไป 
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โครงการที่ 30 โครงการจัดหานักเรียน นักศึกษารางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศฯ  
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โครงการที่ 33 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ (Fix It Center) 
โครงการที่ 34 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทัลชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล 
โครงการที่ 36 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โครงการที่ 37 โครงการความร่วมมือผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10  
                  อุตสาหกรรมหลักเพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพ่ืออนาคต 
โครงการที่ 38 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่งานประกันคุณภาพ 
โครงการที่ 39 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลออนไลน์ 
โครงการที่ 40 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
โครงการที่ 41 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  “พัฒนาฝีมือแรงงาน”  ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   
โครงการที่ 42 โครงการพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ 43 โครงการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
โครงการที่ 44 โครงการยกระดับทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอาชีวศึกษา  (English Field Trip) 
โครงการที่ 45 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการที่ 46 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย Google Site 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
โครงการที่ 47 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โครงการที่ 48 โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 
โครงการที่ 49 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
โครงการที่ 50 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนคืนครูให้นักเรียน 
โครงการที่ 51 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
โครงการที่ 52 โครงการจัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
โครงการที่ 53 โครงการจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
โครงการที่ 54 โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R 
โครงการที่ 55 โครงการจัดจ้างวิทยากรสอนศาสนา ปีการศึกษา 2565 
โครงการที่ 56 โครงการห้องสมุดมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
โครงการที่ 57 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
โครงการที่ 58 โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน 
โครงการที่ 59 โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคล 
โครงการที่ 60 โครงการแนะแนวอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
                  พ้ืนฐานและสถานประกอบการ 
โครงการที่ 61 โครงการสร้างค่านิยมในการเรียนอาชีวศึกษา 
โครงการที่ 62 โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มเยาวชนสันติสุขกลุ่มสตรีหม้าย) 
โครงการที่ 63 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
โครงการที่ 64 โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพให้เยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
โครงการที่ 65 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
โครงการที่ 66 โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
โครงการที่ 67 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการที่ 68 โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการที่ 69 โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
โครงการที่ 70 โครงการนิเทศ ติดตามผู้เรียน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการที่ 71 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โครงการที่ 72 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
โครงการที่ 73 โครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
โครงการที่ 74 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร 
โครงการที่ 75 โครงการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา กระทำความดี "ของหายได้คืน" 
โครงการที่ 76 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
โครงการที่ 77 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
โครงการที่ 78 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
                  อย่างมีคุณภาพ 
โครงการที่ 79 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โครงการที่ 80 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
โครงการที่ 81 โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ  
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สารบัญ (ตอ่) 
 
โครงการที่ 82 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์และวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
โครงการที่ 83 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอ้ี เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
โครงการที่ 84 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ภาควิชาการจัดการ 
โครงการที่ 85 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศของนักศึกษา 

 



 
แผนปฏิบัตริาชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 

 
 

 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ธันวาคม 2564 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 สภาพปัจจุบัน  
          1.1.1 ประวัติความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1) วิวัฒนาการระยะแรก 
 แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรม
นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรมการ อาชีวศึกษา เริ่มอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษซึ่งหมายถึง การเรียนวิชา เฉพาะ เพ่ือให้เกิด ความชำนาญ ในปี 
พ.ศ.2453 ได้จัดตั้ง โรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัด
ราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียน เพาะช่าง และปี พ.ศ.2460 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม
กสิกรรม   ปี  พ.ศ.2481 พระราชกฤษฏีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน) ให้จัดตั้งกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ 

  (1) กรมสามัญศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาสายสามัญ 
  (2) กรมวิชาการ มีหน้าที่จัดการศึกษาสายอาชีพ 
2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 

 ปี พ.ศ.2523 ได้มี "พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรม อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2523 " กำหนดให้มี 10 หน่วยงาน ให้เกิดหน่วยงานใหม่จากเดิม คือ กองวิทยาลัย และกอง
โรงเรียนเป็นกองใหม่ คือ 

1. กองวิทยาลัยเกษตรกรรม 
2. กองวิทยาลัยเทคนิค 
3. กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

 ปี พ.ศ.2540 การอาชีวศึกษา จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลัยเทคนิค 19 แห่ง และ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 2 แห่ง และกำหนดให้ สถาบัน เทคโนโลยีปทุมวันเป็นส่วน
ราชการของกรมอาชีวศึกษา และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรมอาชีวศึกษาจัดและส่งเสริม การศึกษา
วิชาชีพ ในระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบัตรหลักสูรระยะสั้นและหลักสูตรพิเศษ รวมถึง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ปี พ.ศ. 2541 ได้กำหนดให้สถาบันเทคโนโลยีปทุวันมีอำนาจจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และสถานศึกษาที่จัดหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ได้แก่
หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และ ปริญญาตรี ในการเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์ 
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้รับโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพ่ือพัฒนาอาชีวเกษตรตามโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเพ่ิมความรู้ ทักษะ
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ปฏิบัติ และจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ใน
การผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการ ขยายผลให้แก่ เกษตรกรท้องถิ่น ตลอดจน
พัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดอาชีวศึกษาเกษตร การพัฒนาอาชีวศึกษาได้พัฒนา เป็นลำดับ โดย
พิจารณาถึงระบบการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การเทียบโอน
หน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและการพัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์
อาชีวศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่างประเทศ 
 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 
 

1.2 โครงสร้าง สอศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ที่ปรึกษาด้านนโยบายแผน 

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชวีศึกษาชา่งอุตสาหกรรม 

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชวีศึกษาธุรกจิและบริการ 

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชวีศึกษาเกษตรกรรมและประมง 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
สำนักอำนวยการ 

 

 

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศกึษา 

 

 

สำนักนโยบายและแผนการ

อาชีวศกึษา 

 

 

สำนักมาตรฐานการ

อาชีวศกึษาและวิชาชีพ 

 

 
สำนักติดตามและประเมินผลการ

อาชีวศึกษา 

 

 

สำนักวิจัยและพฒันาการ

อาชีวศกึษา 

 

 ศูนย์อาชีวศึกษาทวภิาคี 

 

 

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม

ประสานงาน กิจการ 

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และกำลังคนอาชวีศึกษา 

 

 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาและ

พัฒนาพเิศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

หน่วย

ศึกษานิเทศก์ 

 

 

ศูนย์ประสานงาน

อาชีวศึกษาระหว่างประเทศ 

 

ศูนย์ประสานงานสถาบนั

อาชีวศึกษา 

 

สำนักความรว่มมือ 
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1.3 วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมายบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน์  
 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
พันธกิจ  
 1. จดัและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล  
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม  

 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และ
เทคโนโลยีของประเทศ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ  
 6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ  
เป้าหมายบริการ  

1. จัดทำข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
 3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
 4. พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
 6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 7. จัดระบบ ส่งเสริม และปรานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดำเนินการตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
 9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.4  ยุทธศาสตร์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมือง โดยเน้นการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องและแก้ไขการทะเลาะวิวาท  
การสร้างความรุนแรง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่  3 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
 กลยุทธ์ที่  4 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่  5 อาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการ
ของภาคผู้ใช้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพอย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในการเพ่ิมศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการอาชีวศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ  ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการ
พัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 6 - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

บทท่ี 2  
ทิศทางของสถานศึกษา 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 ปรัชญา 
  ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำวิชา พัฒนาสังคม 
 วิสัยทัศน์   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความ

มั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคหกรรมและศิลปกรรม 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตกำลังคน กับสถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 
3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการประกอบอาชีพ 

เอกลักษณ์  สถาบันพัฒนาวิชาชีพ เพื่ออาชีพ 

อัตลักษณ์  ทักษะอาชีพมาตรฐาน ใฝ่ใจบริการ ตรงเวลา 

 อัตลักษณ์คุณธรรม ซื่อสัตย์ตรงเวลา  รักษาวินัยดีเยี่ยม  เปี่ยมจิตสาธารณะ 

สีประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี      สีฟ้า ขาว 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย    ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ 
 

2.2 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 2.2.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
             เมื่อปี พ.ศ. 2497 กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ปัตตานี และโรงเรียนการช่าง

สตรีปัตตานี ที่บริเวณถนนสะบารัง ริมคลองสามัคคี ทั้งโรงเรียนช่างไม้ และโรงเรียนการช่างสตรี ใช้

อาคารเก่าของโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี (โรงเรียนประจำจังหวัดชาย บริเวณหอสมุดเฉลิมราช

กุมารี ปัจจุบัน) พ้ืนที่ยาวตั้งแต่สะพานสามัคคีไปจรดหมู่บ้านสะบารัง ในปีนี้อธิบดีกรมอาชีวศึกษาชื่อ 

นายสนั่น สุมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีชื่อ นายสุชาติ บุญยรัตน์พันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดชื่อ นาย

เถียร พรหมภัตต์ การเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจัดการรับสมัครโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครูใหญ่
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โรงเรียนการช่างสตรีคนแรกคือ นางสาวไพจิตร  เศวตวรรณ ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรี

นครศรีธรรมราช มีครูที่ทำการสอน 2 คน คือ คุณครูขนิษฐ์ มโรหบุตร ย้ายมาจากโรงเรียนการช่างสตรี

สงขลาและคุณครูสมพร ประสพศุกร์ (หวานจิตต์) ได้รับการบรรจุใหม่  

        ปีการศึกษา 2497 ซึ่งเป็นปีแรกโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้เปิดสอนเย็บปักถักร้อย 

งานฝีมือ ทำอาหาร ดอกไม้สด มีนักเรียน 60-70 คน ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จ้างเรียนคนละ 30 บาทต่อ

เดือน ครูประจำชั้นเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้ เปิดสอน 2  ระดับ คือ 

         1. ระดับมัธยมต้น (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 2 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

         2. ระดับมัธยมศึกษา (แผนกการช่างสตรี) หลักสูตร 3 ปี (เทียบเท่าชั้นมัธยมปีที่ 6) รับ

นักเรียนที่จบมัธยมปีที่ 3 

        ป ีพ.ศ. 2498 ครูใหญ่ไพจิตร เศวตวรรณ อยู่ได้ 1 ปี ในได้ยา้ยไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนการช่างสตรีนครปฐม และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2498 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางขนิษฐ์ 

มโรหบุตร ครูโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ดำรงตำแหน่งจนกระทั่ง

เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2522 รวมเวลาที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่

ทั้งสิ้น 24 ปี 

        ป ีพ.ศ. 2499 กรมอาชีวศึกษาให้จัดหาที่ดิน เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนการช่างชายปัตตานี

และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี โรงเรียนการช่างชายปัตตานีได้ที่ดินอยู่ตรงสี่แยกวงเวียนหอนาฬิกา 

(ปัจจุบัน) เนื้อท่ีประมาณ 30 ไร่ และโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี ได้ที่ราชพัสดุติดกับโรงเรียนสตรี

ประจำจังหวัด (โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูลปัจจุบัน) มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ กรมอาชีวศึกษาได้ตั้งงบ 

ประมาณเพ่ือซื้อที่ดินสร้างโรงเรียน  เป็นเงิน 351,220 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาท

ถ้วน)  

             ปี พ.ศ. 2500-2502 ได้รับงบประมาณเพ่ือถมที่และสร้างอาคารเรียน ลักษณะอาคาร
เรียนที่สร้างเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง และอาคารครัว 1 หลัง แล้วเสร็จในปี 2502 
         ปี พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้ย้ายจากอาคารเรียนเดิมมายังสถานที่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2502 สถานที่ใหม่ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ทั้งหมด

ทั้งหมด 32  ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาในปัจจุบัน  

         ปีการศึกษา 2502 ได้ เปิดสอนระดับมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง และลดชั้นเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้น ม.3 และ ม.6  

            ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ใต้ถุนสูง 1 หลัง  
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            ปีการศึกษา 2508 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในโครงการขององค์การยูนิเซฟ ซึ่ง

มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ไดเ้ปิดแผนกวิชาต่าง ๆ ดังนี้  

                   - แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ  

                 - แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  

                  - แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป  

                  - แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 3 สาขา ได้แก่  ช่างเครื่องเคลือบดินเผา, ช่างหนัง, 

ช่างโลหะรูปพรรณ รวมเรียกว่า แผนกคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนวิชาเลือก เสริมสวย  การทำดอกไม้แห้ง 

เย็บปักถักร้อยและอ่ืน ๆ  

 ปี พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างโรงหัตถกรรม 1 หลัง ให้ใช้ในการเรียนหัตถกรรม  

 ปี พ.ศ. 2508 งดรับนักเรียนในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีที่  1 ปีที่  2 และ ปีที่  3 ลง

ตามลำดับ  

 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 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสตรีปัตตานี เป็นโรงเรียน

อาชีวศึกษาปัตตานี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2516 

    ปีการศึกษา 2518 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2518 มี

หลักสูตร 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 

ในการเรียนวิชาชีพของโรงเรียนสายสามัญในจังหวัดปัตตานี และในจังหวัดใกล้เคียงท่ีอยู่ในระยะ 15 

กิโลเมตร กรมอาชีวศึกษาจึงได้ให้อาจารย์พิเชษฐ์ คงทน ผู้อำนวยการกองวิทยาลัย เทคนิคขณะนั้น และ

เจ้าหน้าที่มาสำรวจพื้นที่และในที่สุดได้ดำเนินการปลูกสร้างตึกศูนย์ฝึกวิชาชีพแห่งนี้และแล้วเสร็จใน  

พ.ศ. 2524 โดยใช้พื้นที่ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
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 ปี พ.ศ. 2522 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสาวรัตนา รัตนโกมล ซึ่งย้ายมาจาก

โรงเรียนอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  

ปีการศึกษา 2522 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสาขาวิชาพณิชยการ ภาคนอกเวลา 1 

ห้องเรียน  

ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาได้กำหนดให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พุทธศักราช  2524  เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี  

ปีการศึกษา 2524 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค  (ปวท.) สาขาการเงินการธนาคาร เพ่ิมอีก 1 สาขา และได้ยกฐานะจากโรงเรียนอาชีวศึกษา

ปัตตานี เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 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 ได้รับอนุมัติจากกรมอาชีวศึกษาให้เปิดรับนักศึกษา

เพ่ิมเติม 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 จากวิทยาลัยเทคนิค

พัทลุง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยฯ  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ เป็นอาคาร 4 

ชั้น คือ อาคารคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุมอีก 1 หลัง  

ปี พ.ศ. 2531 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ ง นางสมจิตต์  กะระณา ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีต่อจาก นางกันยา อเนกชัย ซึ่งได้รับรับคำสั่งไปดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพปัตตานี  

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

อาชีวศึกษาภูเก็ต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต่อจาก นางสมจิตต์ กะระณา 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา  

ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์  

      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้ยุบ ปวท. สาขาวิชาการเงินและการ

ธนาคาร และเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใหม่ ดังนี้  

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยรับจากผู้จบ ม.6 

               - ระดับ ปวส. สาขาวิชาการเลขานุการ  

      ปีการศึกษา 2537 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้เปิดทำการสอน 3 หลักสูตร คือ  

               - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

         - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

         - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  

      ปี พ.ศ. 2540 นางสินีนาฏ ศิลปาจารย์ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญกรม

อาชีวศึกษา และแต่งตั้งนางโกสุม สุทธิสิงห์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

อยู่เพียง 1 ปี เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ 2541 

                    ปี  พ.ศ. 2541 กรมอาชีวศึกษาแต่งตั้ งนางสาวถนอมศรี รัฐบุตร จากวิทยาลัย

อาชีวศึกษาภูเก็ต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จนถึงปี พ.ศ. 2545 กรม

อาชีวศึกษามีคำสั่งให้นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

ช่วงนี้เป็นช่วงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีอาคารพร้อมในจัดการเรียนการสอน วิทย าลัยจึงให้

ความสำคัญกับการพัฒนาภายในอาคารและการจัดภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ห้องประชุม , ห้อง

ปฏิบัติงาน , ห้องเรียนแผนกวิชาเลขานุการ , ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Self-access 

learning), ห้องอินเตอร์เน็ต, มีห้องหมอภาษาทดสอบการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและปรับปรุง

พัฒนาให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้ชัดเจนถูกต้อง,ปรับปรุงเพ่ิมสถานที่พักผ่อนและเพ่ิม

บรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้น เปิดร้านจำหน่ายอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ ชื่อร้าน “เทียนทอง” บริการ

อาหารกลางวันแก่บุคคลภายนอก ราคาหัวละ 49 บาท เป็นที่ฝึกงานของนักเรียนคหกรรม อาหาร และ

สาขาการโรงแรมและบริการ เริ่มส่งเสริมการทำโรตีกรอบและน้ำปรุงแกงส้มออกตลาด  

         ปี พ.ศ. 2545 กรมอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นางสงบ พรหมจินดา จากวิทยาลัยการอาชีพ

ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปี พ.ศ. 2550 

กรมอาชีวศึกษาปีคำสั่งให้ นางสงบ พรหมจินดา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดพัทลุง 
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ในช่วงนี้ธุรกิจโรตีกรอบได้รับการส่งเสริมให้ศิษย์เก่ายึดเป็นอาชีพในโครงการส่งเสริมศิษย์เก่าประกอบ

อาชีพอิสระ ส่งเสริมให้มีการแสดงดิเกร์ฮูลูของนักศึกษาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ

กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนไทยรับถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวลีนารี

รัตน์ (การประกวดดิเกร์ฮูลู) ในปี 2548  ช่วงนี้การรับนักเรียนใหม่มีนโยบายอยากเรียนสาขาใดต้องได้

เรียน ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

         ปี พ.ศ.2547 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ วิทยาลัยต้องปรับ

ลดรอบการสอนไม่มีรอบบ่าย ชั่วโมงสุดท้ายแต่ละวันเลิกไม่เกิน 17.00 น. มีผลกระทบด้านปริมาณ

ผู้เรียน นักเรียนนอกพ้ืนที่ปัตตานี เช่น นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ไม่กล้ามาเรียน ผู้ปกครอง

บางส่วนย้ายถิ่นและส่งบุตรหลานไปเรียนจังหวัดอ่ืน 

         ปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นางสาวพูลสุข ธัช

โอภาส จากวิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานีจนถึงปี พ.ศ 2561  งานหลักยุคนี้สานต่อโครงการดี ๆ ที่ผ่านมา เช่น พัฒนาธุรกิจโรตีกรอบสู่

อุตสาหกรรม โดยปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุทำเป็นโรงงานในโรงเรียนผลิตจำหน่ายตลอดปี ปรับปรุง

ร้านอาหารเทียนทองเป็นร้านอาหารฮาลาลต้นแบบเปิด R paradise Spa พัฒนาห้องเรียนตาม

สภาวการณ์ ในสาขาการตลาดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ในห้องเรียน

ทฤษฎี  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการสอนส่งเสริมการจัดการเรียนที่เป็น

ชิ้นงาน โครงการ นำมาต่อยอดด้วยกระบวนการวิจัย มีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้าแข่งขันได้รับ

รางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมต่อยอดเชิงธุรกิจ มีรายได้ มีอาชีพอย่างยั่งยืน 

       ปี พ.ศ.2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคำสั่งให้นางสาธิตา ทันตเวช 

จากวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้สานต่อ

โครงการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น พัฒนาปรับเปลี่ยนห้องเรียนเฉพาะทางแผนกวิชาเลขานุการ ปรับปรุง

ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุม ห้องจำหน่ายโรตีกรอบ จัดซื้อรถตู้ เพ่ิม จำนวน 1 คัน และได้รับ

งบประมาณจัดสร้างแฟลตที่พักอาศัย จำนวน 4 ชั้น 1 หลัง  ในปี พ.ศ.2563 มีการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปวส. ทุกสาขาวิชา 

       ปี พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งให้นายวิทยา  ตั่นยืนยง 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ปัตตานี จนถึงปัจจุบัน 
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2.1.7 การจัดการศึกษา 

          2.1.7.1 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นองค์กรที่ผลิตและ

พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

   2.1.7.2 พันธกิจสถานศึกษา 

  1) ผลิตนักเรียน นักศึกษาด้านพณิชยกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรมและ

ศิลปกรรม 

  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตกำลังคน กับสถานประกอบการ องค์กร

วิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  3) บริหารจัดการวิชาชีพสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

  4) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 

  5) ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการประกอบ

อาชีพ 

    2.1.7.3 โครงสร้างหลักสูตร 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง ดังนี้ 

  1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช (ปวช.) 2562 ดำเนินการเปิดสอน 

4 ประเภทวิชา 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  
   - สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี) 
         - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
   - สาขาวิชาการโรงแรม 
          - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม  
          - สาขางานครัวโรงแรม  
          - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
          - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว / สาขางานการท่องเที่ยว 
        ประเภทวิชาคหกรรม 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ / สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ 
   - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
          - สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)  
   - สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
          - สาขางานการจัดการคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 
         ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   - สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 
                                        - สาขางานดิจิทัลอาร์ต 
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 2.2.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
          ชือ่สถานศึกษา    วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
  ชื่อภาษาอังกฤษ   Pattani Vocational College 
  ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  94000 
   โทรศัพท์         0-7333-3000   โทรสาร       0-7333-6185 
  เว็บไซต์            www.pnvc.ac.th    อีเมลล ์ pattani03@vec.mail.go.th 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา   …32... ไร่ ......3..... งาน .....42....ตารางวา 
มีอาคาร รวมทัง้สิ้น  .....41...หลัง    มีห้องทั้งสิ้น .......218....... ห้อง ได้แก่ 

1. อาคารเรียน 1 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง 18 ห้อง 
2. อาคารเรียน 2 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง 36 ห้อง 
3. อาคารเรียน 3 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง 26 ห้อง 

4. อาคารเรียน 4 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง 11 ห้อง 
5. อาคารเรียน 5 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง 17 ห้อง 
6. อาคารเรียน 6 (อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น) จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง 

7. หอประชุม และโรงอาหาร (อาคารปฏิบัติการ 1 ชัน้) จำนวน 1 หลัง - ห้อง 
8. อาคารศูนย์ปฏบิัติการวิชาชีพ จำนวน 1 หลัง 5 ห้อง 
9. อาคารชั่วคราว (อาคารละหมาด) จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง 

10. อาคารผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน  1 หลัง   1 ห้อง 

11. อาคารโรงงานในโรงเรียน (โรงงานโรตีกรอบ) จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง 
12. อาคารแฟลต (จำนวน 1 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
13. อาคารแฟลตใหม่ (จำนวน 1 ยนูิต) จำนวน 1 หลัง 14 ห้อง 
14. บ้านพัก (บา้นแฝดทั้งหมด 2 แถวๆละ 98 ตารางเมตร 

จำนวนแถวละ 2 ยนูิต) จำนวน 4 หลัง 8 ห้อง 
15. บ้านพักครู 6 ครอบครัว (ทั้งหมด 4 แถวๆ ละ  

342 ตารางเมตร จำนวนแถวละ 6 ยูนิต) จำนวน 24 หลัง 48 ห้อง 
 

2.3  จดุเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น ของสถานศึกษา 
จุดเด่น  ผลิตภัณฑ์ ตรา “ครัวอาชีวะ” 
จุดเน้น  สอนและพัฒนาอาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียน 2 ทุกรายวิชา 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมเป็นคนดีของสังคม 
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 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
1. รางวัลและผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี
2. รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. รางวัลและผลงานของผู้เรียน 

 
2.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
       2.4.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
          ตารางที่ 2.8 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

1 

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

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัย และ

นวัตกรรม 
สำนักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

2 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

3 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
  

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้บริหารจัดการและ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผู้สำเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ที่
สถาบันกำหนด ร้อยละ 95.16 

โล่ห ์
เกียรติประวัติ 

ภาค 
สถาบนัภารอาชีวศึกษา

ภาคใต้ 3 

 5 
องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่มจังหวัด 
สถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2563 

องค์การ
มาตรฐาน

ดีเด่น 
จังหวัด 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

6 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ปวส. 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

7 

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

เกียรติบัตร - 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

8 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online Course) ประจำปีงบประมาณ 2563 

เกียรติบัตร - 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

  
 2.4.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  ตารางที่ 2.9 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศกึษา ปีการศกึษา 2563 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

1 

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

ประกาศ
เกียรติคุณ
ยกย่องเชิด
ชูเกียรติ 

ชาติ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

2 

นายณฐัชนน น้านิรัติศัย ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิง
แนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในระดับที่มี
คุณภาพ ระดับสามดาว ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึก บุหงา-บุหลัน”แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีใน
การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 

ระดับ
คุณภาพ 
3 ดาว 

ชาติ 

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

3 
นางสาวศันสนีย์ มะมิง เข้าร่วมการออกแบบและตัดเย็บชุด
ทูต The Next Big Designer Contest ในคอนเซ็ปต์ “The 
Beauty of Modern Thai Silk” 

- ชาติ 
กรมหม่อนไหมสำนัก
พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีหม่อนไหม 

4 

Mrs. Ellen M. Sorrasa ครูผูค้วบคุมการฝึกซ้อม "การ
ประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Public Speaking Contest) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพืน้ฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปี
การศึกษา 2563 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 

นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม 
ครูที่ปรึกษา “การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ ระดับ ปวส.” ในงานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดบัภาค ภาคใต้ 
ครั้งที่ 31 ประจำปีการศกึษา 2563 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 

นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะ
วิชาชีพ “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการ
ภายนอก”ระดับปวส. ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการ

จัดการสำนักงานในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 
2563 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 

นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะ
วิชาชีพ  "การประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทข้าว
คลุกกะปิ" ระดับปวช. ประเภทวชิาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 
ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

8 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

9 

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

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

12 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

13 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะ
พ้ืนฐาน "การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย"  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2563  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 

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

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

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

เกียรติบัตร
“เสมา
ตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

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

เกยีรติบัตร
“เสมา
ตานี” 

จังหวัด 
สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี 

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

เกียรติบัตร
“เสมา
ตานี” 

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 

20 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

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 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 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  ในการแข่งขนัทักษะวิชาชีพและทักษะ
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  
“การประกวดสุนทรพจนภ์าษาไทย”   
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 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

31 

นางสาวภรณี ไชยนรินทร์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน" 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

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 

36 

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

รอง

ชนะเลิศ

อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

37 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

38 

นายณัฐชนน น้านิรัติศัย 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะวิชาชีพ “การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี" ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
การบัญชีในการแข่งขันทักษะวชิาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

39 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

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

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

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

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

42 

นางศิริวรรณ เพ็งสง 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15  
ประจำปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 

43 

นางสาวสูรยานี บาราเฮง 
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข 
นางสาวดีลา เถาะ  
นางสาวปาวีณา หลีหมัด 
นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส ครูที่ปรึกษา“ผลงาน ไก่กอและไร้
เนื้อสัตว์จากเทมเป้ถั่วหรั่ง”ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

44 

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

รอง
ชนะเลิศ
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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

46 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

47 

นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
"การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รอง
ชนะเลิศ
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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

49 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

50 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม “ผลงาน หรอยแรง” 
การประกวดภาพถ่ายแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Fashion Photo Shoot)” ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม โครงการ มอ.วิชาการประจำปี 2563  

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

51 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

52 
นายวิศิษฏ์ อรุณพันธุ์ 
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  
"วันรพี" ประจำปี 2563  

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 

53 

นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว 
ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐาน  
“การประกวดมารยาทไทย” 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 
ประจำปีการศึกษา 2563  

รอง
ชนะเลิศ
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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

55 

นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์, นางราตรี อิสสระโชติ 
นายวรภัทร ธุรสันติ,นางสภุาทิพย์ บุญภิรมย์ 
นางณัฐฐาพร สำนักเหยา ครูที่ปรึกษา “ผลงาน หมอนรอง
คอมีหมวก”ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 4 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

56 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

57 

นางราตรี อิสสระโชติ 
นายฉัตรชัย ธรรมรัตน์ 
นายวรภัทร ธุรสันต ิ
นางณฐัฐาพร 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”
ประเภทที ่5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัลให้ 

59 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

60 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี 

 
 2.4.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
  ตารางที่ 2.10 รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

1 

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

ชนะเลิศ ภาค 
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

2 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

3 

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

รอง
ชนะเลิศ 
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 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2 
ภาค 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

5 

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

รอง
ชนะเลิศ
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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

8 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

ภาค 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

10 

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

รางวัล
ชมเชย 

ภาค 

อาชีวศึกษาภาคใต้ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

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. ประเภทวิชาพาณชิยกรรม 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 



 

 - 33 -
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

16 

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

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

17 

นางสาวนารีมะห์  บูมะ 
นางสาวรอฟีอัช  ดอแฮ 
นางสาวอานีฟ  เจ๊ะม ุ
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 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

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 

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  จิตรณรงค์ 
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 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

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 "การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน"  
สาขาวิชาการบัญชี ประเภท 
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

26 
นางสาวสุพรรษา  หอมทิพย์ 
การแข่งขันสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ 
ปวส. สถานศึกษาขนาดกลาง ระดบักลุ่มจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

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 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

30 

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

ชนะเลิศ  จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

31 

นายนาวิน  ใบงา 
ทักษะพ้ืนฐาน “การแข่งขันประกวดร้องเพลง ประเภท
เพลงสากลชาย”  
ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 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  น้ำขม้ินชันเคีย้วได้”  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

33 

นางสาวปทุมรัตน์ แก้ววไิลย, นางสาวนูรอาฟีฟะ สิเดะ 
นางสาวฮามีดะห์ กาเจร์, นางสาวกูอานิส สะอิ 
นางสาวรจนา นามคร,นางสาวจาวารี ขุนติ้ง 
นางสาวกรณ์ภัสสร รัตนวิโรจน์,นางสาวนูรีน มะล ี
นางสาวฮาดลี๊ะ ดอเล๊าะและนางสาวมนัสดา ขาวน้อย 
“ผลงาน โครงหนา้กากอนามัยจากไบโอแมททีเรียว” 
พอลิแลกติกเอซิดพลัส ประเภทที่ 7. สิ่งประดิษฐด์้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)ในการประกวด
สิ่งประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 



 

 - 37 -
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

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. สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ 

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 

37 

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

รอง

ชนะเลิศ 

อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

38 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

39 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

40 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

41 

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

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

42 

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

รอง
ชนะเลิศ
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. สิ่งประดษิฐ์ด้านหัตถศิลป ์
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

44 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

45 

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

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 1 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

46 

นางสาวโสรยา ยือลาแป 
นางสาวกุลวานีย์  สะรีเดะ 
การแข่งขันทักษะการบัญชี ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ 

47 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

48 
นางสาวอุสรีนา  สะนิง ทักษะพื้นฐาน "การประกวดพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ"การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

49 

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

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

50 

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

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

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  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

52 

นาย ต่วนรุสดี ตูแวบือซา 
นางสาว ญสัมีน กูวะ 
นางสาว ธนัย์ชนก จิตรณรงค ์
นาย นิซอบัร สุไลมาน 
นางสาว สืบศิริ เลนุกูล 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 
นางสาว โสรยา ยือลาแป 
นางสาว ซูรยา วิทยสนุทร 
นางสาว นูรไลลา แบปาซา 
นางสาว ธนิสร ทองเพชรแก้ว 
“ผลงาน ผลติภัณฑ์บำรุงข้อศอกจากสารสกัดธรรมชาติ”
ประเภทที่ 8. สิ่งประดษิฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  

53 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

จังหวัด จังหวัดปัตตานี 

54 
นางสาวนูอาฟีฟะ  สิเดะ 
การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย "วันรพี"  
ประจำปี 2563  

รอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 2 

จังหวัด 
ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด

ปัตตานี 

55 

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

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

56 

นางสาว อาตีกัฟ ยูโซะ, นางสาว ปารีดา สาอิ 
นางสาว มินตรา หว่าหลำ, นางสาว สัมซียะห์ มามุ 
นางสาว สุนีตาร์ ดาราแม,นางสาวซีตีอาอีซะห์ หะยีลาเตะ 
“ผลงาน เครื่องประดับจากกระจูด”ประเภทที่ 5. 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

57 

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

รอง
ชนะเลิศ
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  

รางวัล
ชมเชย 

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  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

60 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ รายการ รางวัล ระดับ 
หน่วยงานที่มอบ

รางวัลให้ 

61 

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

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลาน

ครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 

62 

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

รางวัล
ชมเชย 

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  

รางวัล
ชมเชย 

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. 
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

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 กระเป๋าเอนกประสงคจ์ากผ้าบาติก” 
ประเภทที่ 5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  

รางวัล
ชมเชย 

จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

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 
หัวหน้าภาควิชาการจัดการ 

 

นางมีโฉนด  สุปัตต ิ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
 
 

นางสายันห์ ธรรมเจริญ 
หัวหน้าภาควิชาการโรงแรม 

 

นางสาวปิยพร  เนาว์ไพร 
หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยีแฟช่ันและ    
เคร่ืองแต่งกาย 

 

นางสาวกมลทิพย์  ทองสุข 
หัวหน้าภาควิชา 

อาหารและโภชนาการ 
 

นายวีระพงษ์  บรรจุสุวรรณ์ 
หัวหน้าภาควิชา 
การบริหารงาน              
คหกรรมศาสตร์ 

 

นายฉัตรชัย  ธรรมรัตน์ 
หัวหน้าภาควิชาดิจิทัลกราฟิก 

 

นายฮะฟีซุดดีน  เจะมุ 
หัวหน้าภาค 

วิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางสุนันทา  แก้วศรี 
หัวหน้างานทะเบียน 

นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ 
หัวหน้าคณะวิชาการ

บริหารธุรกิจและการจัดการ 
นางราตรี อิสสระโชติ 

หัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรม 
นางสุวรรณา อรุณพันธุ์ 

หัวหน้าคณะวิชาคหกรรม 

นางสาวอาอีเซาะห์   ปาโห๊ะ 
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

ประจำอำเภอยะรัง 
 

2.5 แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา 
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2.6 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  
 2.6.1 อัตรากำลัง ปี 2565  ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 งานบุคลากร 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี    มีบุคลากรทั้งสิ้น  114   คน 
 

ก. ข้าราชการ    53 คน    

 1 ผู้บริหาร  5 คน     

 2 ข้าราชการครู 48 คน     

 3 ข้าราชการพลเรือน  - คน     
ข. ลูกจ้างประจำ   4 คน    

 1 ทำหน้าที่สอน - คน     

 2 ทั่วไป/สนบัสนุน 4 คน     
ค. พนักงานราชการ   35 คน    

 1 ทำหน้าที่สอน 15 คน     

 2 ทั่วไป/สนบัสนุน 20 คน     
ง. ลูกจ้างชั่วคราว   22 คน    

 1 ทำหน้าที่สอน 4 คน     

 2 ทั่วไป/สนบัสนุน 18 คน     
 

จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น            - คน 

 

ช. มีอัตราวา่งไม่มีคนครอง   7 คน    

 1 ทำหน้าที่สอน 3 คน     

 2 ทั่วไป/สนบัสนุน 4 คน     
  2.6.2 ขอ้มูลลูกจ้างชั่วคราว จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง    

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนบัสนุน รวม 
- งบบุคลากร - คน  - คน  - คน 
- งบดำเนนิงาน - คน  3 คน  3 คน 
- งบเงินอุดหนุน 2 คน  11 คน  13 คน 
- งบรายจ่ายอื่น 2 คน  4 คน  6 คน 
- เงินรายได้ (บกศ.) - คน  - คน  - คน 
- เงินอ่ืน ๆ - คน  - คน  - คน 

รวม 4 คน รวม 18 คน  22 คน 
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 2.6.3 ขอ้มูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนภาควิชา 
สนับสนุน/ธุรการ

ทั่วไป 
1 นายวิทยา ตั่นยืนยง ปริญญาโท ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
2 นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย ปริญญาโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
3 นางสาวปาริชาติ ธีระเสฎฐกุล ปริญญาโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
4 นางประกายแก้ว ศุภอักษร ปริญญาโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
5 นายโกวิทย์  นวลศร ี ปริญญาโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
6 นางราตรี อิสสระโชต ิ ปริญญาตร ี ดิจิทัลกราฟิก  
7 นางสายันห์ ธรรมเจริญ ปริญญาตร ี การโรงแรม  
8 นางสาวสุภาภร เลิศบรุุษ ปริญญาโท การบัญชี  
9 นายฉัตรชัย  ธรรมรตัน ์ ปริญญาโท ดิจิทัลกราฟกิ  
10 นางสาวจิรายุ เลี่ยนกตัวา ปริญญาโท การจัดการ  
11 นางมาเรียม เจะมะ ปริญญาตร ี การโรงแรม  
12 นางสาวสุมาลี บุญรังษ ี ปริญญาโท การตลาด  
13 นายมานิต เหล็มปาน ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์  
14 นางอรว ีใจบันทัด ปริญญาตร ี การตลาด  
15 นางสุนันทา แก้วศร ี ปริญญาโท การตลาด  
16 นางวัชรี จำเนียรสุข ปริญญาตร ี การตลาด  
17 นางมีโฉนด สุปตัต ิ ปริญญาโท เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  
18 นางซอลีฮะห์ อับดุลซาลาม ปริญญาตร ี การบัญชี  
19 นางสุภาทิพย ์ บุญภริมย ์ ปริญญาโท การบัญชี  
20 นางศิริวรรณ เพ็งสง ปริญญาโท การบัญชี  
21 นายชาคริต  สะแม ปริญญาตร ี การตลาด  
22 นางณัฐฐาพร สำนักเหยา ปริญญาโท การตลาด - 
23 นายอัสฮารีย์ หะยีซำซดูิน ปริญญาตร ี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
24 นางสาวธิรรตัน์ บุญหา ปริญญาโท เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
25 นางสาวปัทมา  วรรณลักษณ ์ ปริญญาโท เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
26 นางสาวนารน ีดอเล๊าะ ปริญญาโท การบัญชี - 
27  นางกมลทิพย์ ทองสุข ปริญญาตร ี อาหารและโภชนาการ - 
28 นายฮสัลี นิฮะ ปริญญาตร ี ดิจิทัลกราฟิก - 
29 นางกรุณา บุญธรรม ปริญญาตร ี ดิจิทัลกราฟิก - 
30 นายอิสมาแอ จิใจ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
31 นายปรีชา  มณรีัตนโชต ิ ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนภาควิชา 
สนับสนุน/ธุรการ

ทั่วไป 
32 นางสิริญญา ชูเชิด ปริญญาตร ี การบัญชี - 
33 นางสาวสิตา หมุดแหล๊ะ ปริญญาตร ี การจัดการ - 
34 นางสาวปิยาภรณ์ ชาติบุปผาพันธ์ ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
35 นางสาวพิมญาดา ทองหนแูดง ปริญญาตร ี อาหารและโภชนาการ - 
36 นายฐติพิันธ ์นวลนิล ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
37 นางสาวรุจิรา บาเหาะ ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
38 นางสาวกาญจนา ศริิบุญม ี ปริญญาตร ี การจัดการ - 
39 นายฮะฟีซดุดิน เจะม ุ ปริญญาโท สามัญสัมพันธ์ - 
40 นางสาวภรณี ไชยนรินทร ์ ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
41 นางสาวธารารตัน์ บุญทวิโรจน ์ ปริญญาตร ี การโรงแรม - 
42 นางสาวรสสุคนธ์  หนังสือ ปริญญาโท การบัญชี - 
43 นางสาวประภาศิริ เกตุสตับรรณ ์ ปริญญาตร ี การตลาด - 
44 นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ปริญญาตร ี อาหารและโภชนาการ - 
45 นางสาวดารณุี หะระต ี ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
46 นางสาวนิภาพร ยอดเพ็ชร ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
47 นางสุวะดี  เพชรจำรัส ปริญญาตร ี การบัญชี - 
48 นางสาวกวิสรา อับดลุลาติฟ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
49 ว่าท่ี ร.ต.หญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร ปริญญาตร ี อาหารและโภชนาการ - 
50 นางสาวสูรยานี บาราเฮง ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 
51 นายวีระพงษ ์บรรจสุุวรรณ ์ ปริญญาตร ี การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์ - 
52 นางสาวปิยพร  เนาว์ไพร ปริญญาตร ี เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย - 
53 นางพรพิสุทธ์ิ ดอนสีดา ปริญญาตร ี การโรงแรม - 
54 นางสาวศันสนีย์ มะมิง ปริญญาตร ี เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย - 
55 นางสาวซีตีแอเส๊าะ มดูอ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย - 
56 นางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ ปริญญาตร ี การตลาด - 
57 นางสาวนาตยา ประสมศร ี ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
58 นางสุนิสา สิงหโ์ต ปริญญาตร ี เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย - 
59 นางสาววรรณนิสา บุญแก้ว ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
60 นางสาวดีลา เถาะ ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ - 
61 นางสาวพัดดาว ฉุ้นท้ิง ปริญญาตร ี การจัดการ - 
62 นางสาวปาวีณา หลีหมดั ปริญญาตร ี อาหารและโภชนาการ - 
63 นางสาวลาวลัย์ แสงเขียว ปริญญาตร ี การตลาด - 



 

 - 50 -
 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนภาควิชา 
สนับสนุน/ธุรการ

ทั่วไป 
64 นางสาวกมลรัตน์ ผ่องใส ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
65 นายนาว ีดอเลาะ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
66 นางสาวสุมติรา เจ๊ะอุมาร ์ ปริญญาตร ี การบัญชี - 
67 นายธนสาร ปรีชาสุชาต ิ ปริญญาตร ี ดิจิทัลกราฟิก - 
68 นางสาวรูบัยอะห์ สาคอมะแซ ปริญญาตร ี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - 
69 นางสาวธัญชนก นวลด ี ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
70 นางสาวจิรัชญา มุกดารตัน ์ ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
71 Mrs.Ellen M. Sorrasa ปริญญาตร ี สามัญสัมพันธ์ - 
72 นางสาวช่อผกาภักด ี ปริญญาตร ี การจัดการ - 
73 นายอาทิตย์ มุสิกลุ มัธยมศึกษา - พนักงานขับรถยนต ์
74 นายภูมิชัย พงศ์เจรญิ มัธยมศึกษาตอนต้น - พนักงานท่ัวไป 
75 นางรุ่งทิพย ์แจ้ป้อม มัธยมศึกษาตอนต้น - พนักงานด้านบริการ 
76 นายเม้ง แววสุวรรณ ประถมศึกษา - ผู้ดูแลหมวดสถานท่ี 
77 นายเติมศักดิ์ แสงสุข อนุปริญญา - พนักงานบริการ 
78 นางสาวดลฤดี บุญประกอบ ปวส - พนักงานบริการ 
79 นางสาวแวลีเมาะ มามะ ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
80 นางศิริพร แสงสุข ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
81 นางสาวนูสีฟ้า   เจ๊ะแว ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
82 นางสาวสุมาลี ขาวแสง ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
83 นางสาวกนกวรรณ  ค้าขึ้น ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
84   นายธนวัฒน์  แว่นนุ้ย ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
85 นางภรภัทร เส้งหวาน ปวส - พนักงานบริการ 
86 นางสาวโนสยีะห์ อาแวยา ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทัว่ไป 
87 นางสาวบณัฑติา แซ่ตั้น ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทัว่ไป 
88 นางรัตนาภรณ์ มากศร ี ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
89 นางสาวนิติยา ฉิมพานะ ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
90 นางนิลวิษา แก้วโสม ปริญญาตร ี - พนักงานบริหารทั่วไป 
91 นายอรุณ อินสองทอง มัธยมศึกษา - พนักงานบริการ 
92 นางธนภรณ์ พงศ์เจริญ มัธยมศึกษา - พนักงานบริการ 
93 ว่าท่ีรต.หญิงยลดา ศรีเทพ ปวส. - พนักงานบริการ 
94 นางสาวฐิติกาญจน์ มโนรส ปวส - พนักงานบริการ 
95 นางสาวณภสัสร ศรภีูวนาถ ปวส. - งานกิจกรรมฯ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตานี 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สอนภาควิชา 
สนับสนุน/ธุรการ

ทั่วไป 
96 นายอัสมี เจะ๊มามะ ปวส. - พนักงานบริการ 
97 นายสนิท ด้วงเล็ก มัธยมศึกษา - นักการภารโรง 
98 นายประเสริฐ แววทองคำ ปวช. - นักการภารโรง 
99 นางสาวดรณุี สังข์สุวรรณ ์ ปวช. - จนท.งานการค้า 
100 นางสาวชฎาพร พงษ์เจรญิ ปวช. - นักการภารโรง 
101 นายวิสา อรณุวงศ์ ปวช. - พนักงานขับรถยนต ์
102 นางสาวธิติมา ทิศพ่วน ปริญญาตร ี - จนท.งานประชาสัมพันธ์ 
103 นายวัณชนะ แสงสุข ปวช. - นักการภารโรง 
104 นางศศิวรรณ โลมะพรหม ปวช. - นักการภารโรง 
105 นางสาวอรธีรา  อิงคะกุล ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน 
106 นายสิทธิพันธ ์เอี่ยมพงษา ปวส. - เจ้าหน้าท่ีงานทวิภาค ี
107 นางสาวโรสมาลีน ลาเฮศักดิ์สิทธ์ิ  ปวส. - งานวิทยบริการห้องสมดุ 
108 นายวุฒิพล พูสุวรรณ ์ - - ยาม 
109 นายทวีศักดิ์ สมันเหมือน ปวช. - ยาม 
110 นายวีรวัฒน์ โปแก้ว ปวส. - ยาม 
111 นายบุญจันทร์ แจ้ป้อม ประถมศึกษา - ยาม 
112 นางสาวสุดา ซอแนะ ปริญญาตร ี - จนท.ประจำศูนย์ฯยะรัง 
113 นางสาวพิมพ์วดี  แววสุวรรณ ปวส. - จนท.งานพัสด ุ
114 นายเจือ หมานหน ู มัธยมศึกษา - นักการภารโรง 

 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2565 

................................................ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายฐิติพันธ์  นวลนิล 

    ตำแหน่ง คร ู                         โทรศัพท์   073 -333000 

    โทรสาร     073-336185                             โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0848541213 

    E-mail :  joss101418@gmail.com   

2. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ สอศ. :  ยุทธศาสตร์ที.่......2.........กลยุทธ์ท่ี.......2......... 
 ยุทธศาสตร์ จชต. :  ยุทธศาสตร์ที.่...............กลยุทธ์ที่................ 
 ยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวภาคใต้ 3  :  ยุทธศาสตร์ที่................กลยุทธ์ที่................ 
 การประเมินคณุภาพภายนอก (สมศ.)   
 การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา      - มาตรฐานท่ี.........ประเด็นที่  ......11..................... 

                 - ด้านที.่.......1..........ข้อกำหนด 
.......13.................... 

 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข   
 สถานศึกษาคณุธรรม  
 อื่น ๆ ...................................................................... 

3.  ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่บนพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น

พื้นที่ ที ่มีปัญหาความไม่สงบ เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ความรู้สึก
ปลอดภัยของผู้เรียน พร้อมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยฯ งานอาคารสถานที่มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิทยุสื่อสาร เพื่อสนับสนุนภารกิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานภายในวิทยาลัยและภาระกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในสภาวะปกติและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
1.  เพ่ือเป็นช่องทาง ในการติดต่อสื่อสาร แจ้งเหตุหรือแจ้งเตือนภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และ

มีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสาร และการประสานงานบริหารจัดการภายในวิทยาลัย 

 



5. ผลผลิตโครงการ  (Output):  วิทยาลัยมีเครื่องวิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารภายในวิทยาลัย
 จำนวน      
    5 เครื่อง    
6. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ยามรักษาการมีวิทยุสื่อสารใช้งานรักษาความปลอดภัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

7. กลุ่มเป้าหมาย : ยามรักษาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

8. พื้นที่ดำเนินการ :  วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ยามรักษาการมีเครื่องวิทยุสื่อสารใช้งานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ หัวหน้างานอาคารและยามรักษาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 5  คน 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 ของยามรักษาการมีวิทยุสื ่อสารใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 12 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 12,500  บาท 



11. สรุปขั้นตอน /วิธีดำเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 

ในไตรมาส (✓) 
เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดำเนินการ ระบุ 

ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน 

(ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 

ดำเนินงาน 

งบ 

ลงทุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 

งบ 

เงินรายได้ฯ 

1) ขั้นวางแผนงาน (Plan) 

    - ประชุมชี้แจง 

    - แต่งตั้งคณะทำงาน 

    - วางแผนการดำเนินงาน 

√ 

√ 

√ 

   ยามรักษาการมี

ครุภัณฑ์เครื่องวิทยุ

สื่อสารใช้งานรักษา

ความปลอดภัย

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

    

2) ขั้นดำเนินการ / ระบุกิจกรรม (Do) 

    1. จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องวิทยุสื่อสาร 

       12,500.00 

3) ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 

    - นิเทศ/ ติดตาม/ สรุปผลการดำเนินงาน 

  √ 

 

     

4) ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 

    - รายงานผลการดำเนินงาน 

    - สรุปรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา

ปรับปรุง 

   √ 

√ 

    



ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 

ในไตรมาส (✓) 
เป้าหมาย  

(เช่น ใคร จำนวน 

ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดำเนินการ ระบุ 

ตำบล/อำเภอ 

หมวดเงิน 

(ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 

ดำเนินงาน 

งบ 

ลงทุน 

งบ 

รายจ่ายอื่น 

งบ 

เงินรายได้ฯ 

รวมเงิน    12,500.00 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ    12,500.00 



12. รายละเอียดงบประมาณ ........ 12,500.00..........บาท   

หมวดงบรายจ่าย (ระบุตัวคูณ) งบประมาณ 

1. งบดำเนินงาน  

  1.1 ค่าตอบแทน (ระบุตัวคูณ)  

       1.1.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

       1.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  

  1.2 ค่าใช้สอย(ระบุตัวคูณ)  

       1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  

       1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  

       1.2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ  

       1.2.4 เงินรางวัล  

       1.2.5 ซ่อมแซม บำรุงรักษา  

       1.2.6 ค่าจัดจ้างกำจัดปลวก  

  1.3 ค่าวัสดุ )ระบุตัวคูณ(   

       1.3.1 วัสดุสำนักงาน  

       1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์  

       1.3.3 วัสดุการศึกษา  

       1.3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

       1.3.5 วัสดุเชื้อเพลิง  

       1.3.6วัสดุงานบ้านงานครัว  

       1.4.7 อ่ืน ๆ ผ้า  

2. ครุภัณฑ์  

      2.1 ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร  จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 12,500.00 

      2.2 รายการ.........................  

      2.3 รายการ.........................  
 

 



 

13.  การติดตามและประเมินผล : 

 วิธีการ : ประเมินความพึงพอใจการนิเทศติดตามการดำเนินงาน 

 เครื่องมือ : 
            13.1  แบบสอบถามความคิดเห็น 
  13.2  แบบสังเกตและแบบนิเทศติดตาม 

 ระยะเวลา :12 เดือน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 































































































































10 ถนนหนองจกิ ตําบลสะบารงั อําเภอเมอืง 
จงัหวดัป�ตตานี 94000


