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ก 

 
ค าน า 

 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวม           
และรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวดท่ี 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 9  การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัด
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบ
มาตาฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2556  ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  รายงานการประเมินคุณภาพภายในเล่ม
นี้ ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้  ส่วนท่ี 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา            
ส่วนท่ี 3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนท่ี  4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตา
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนท่ี  5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนท่ี  6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม และส่วนท่ี  7  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดไว้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา        
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 
ค าชี้แจง 

ค าชี้แจงของรายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดว้ยการสรุปสาระที่
ส าคัญได้แก่ 
  1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  2.   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
  3.   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  4.   รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  5.   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
  6.   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีก าหนด             
                           เพิ่มเติม 
  7.   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า ก 
ค าช้ีแจง ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
ส่วนที่  1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 1 
ส่วนที่  2  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 6 
ส่วนที่  3   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 43 
ส่วนที่  4  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 46 
ส่วนที่  5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 56 
ส่วนที่  6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 62 
ส่วนที่  7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 64 
ภาคผนวก  
 
  

  
  
  
  

  
  

  

 

 

 

 

 



ง 

 

สารบัญตาราง 
 หน้า 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี1  
              ในแต่ละประเด็นการประเมิน  

   56 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี2  
              ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

   57 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี3  
              ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

   59 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม    61 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 
1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการ   

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประกอบด้วย 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.) ผลสัมฤทธิ์ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1. ด้านความรู้  
 1.1   ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  ร้อยละ  100  ค่าคะแนน  5             
ระดับคุณภาพ    ยอดเย่ียม  
      1.2   ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  16  คน  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) มีผู้เรียนผ่านการทดสอบ  จ านวน  5  คน ร้อยละ  31.25 ค่าคะแนน  1  ระดับคุณภาพ                  
ก าลังพัฒนา 
   

2.   ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 2.1  ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน   63  คน  ท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระจ านวน  41  คน ร้อยละ 65.08 ค่าคะแนน  3  ระดับคุณภาพ ดี 
  2.2   ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน   11   คน ผลการแข่งขันทกษะ
วิชาชีพ  ระดับภาค  ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์  ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน 
ทักษะการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร  ค่าคะแนน  3  ระดับคุณภาพ  ดี 
 

3.   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3.1   ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน  40   คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส)  จ านวน  58  คน  รวมท้ังส้ิน  98  คน          
ผลการประเมินการดูแลและแนะแนว  ผู้เรียนร้อยละ  54.14  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ค่าคะแนน 2 ระดับ
คุณภาพปานกลาง 
 3.2   ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์   จ านวน 1,125  คน                    
คิดเป็นร้อยละ  87.42 ผลการประเมิน  อวท ระดับเหรียญเงิน  ในระดับกลุ่มจังหวัด  ค่าคะแนน  4              
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
      3.3    ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2563 ปวช.  42  คน มีงานท าหรือศึกษาต่อ           
42  คน และ  ปวส. จ านวน  114 คน  มีงานท าหรือศึกษาต่อ  114  คนการมีงานท าและศึกษาต่อของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ  100  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช.และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา   ท่ีมีงาน
ท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  ค่าคะแนน  5  
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 



๒ 

มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
1.   ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  1.1   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  จัดการเรียนการสอน  จ านวน   10  สาขาวิชา  โดยพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  จ านวน   8   สาขาวิชา ผลการประเมินการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 1.2   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  ร้อยละ  60.00  ค่าคะแนน  3  ระดับคุณภาพ  ดี 
 

2.   ด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      2.1   คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด  329 แผน  และ
แผนการจัดการเรียนรู้   สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ  จ านวน  329  แผน  คิดเป็นร้อยละ   100   ค่าคะแนน  
5  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
      2.2  ครูผู้สอนท้ังหมด    35  คน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  33  คนร้อยละ  94.29  ของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ค่าคะแนน  5  
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
      2.3   ร้อยละ  98.46  ของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน  ค่าคะแนน  5  
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
 2.4   ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  ร้อยละ  97.94  ค่าคะแนน  5                 
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
      2.5   ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ   76.93  ค่าคะแนน  4  
ระดับคุณภาพดีเลิศ 
      2.6   ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
ร้อยละ  100    ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 

3.  ด้านการบริหารจัดการ 
 3.1   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  ค่าคะแนน   5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
      3.2   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีอาคาร  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์ม  
ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
      3.3   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
      3.4   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีนักเรียน นักศึกษาเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
จ านวน    937 คน  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม         
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 3.5   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการจัดระบบความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุม
พื้นท่ีใช้งานและสถานศึกษา  จ านวน  1000 Mb  ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน                                                                                                                                     
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 
 

4.   ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 4.1   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  จ านวน  4  สาขาวิชา  
จากสาขาวิชาท่ีเปิดท าการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 5  สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ  80.00  มีค่าคะแนน  
5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 

มาตรฐานที่  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.   ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.1   ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 1.2   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ค่าคะแนน  5  
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 1.3   ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  
ยอดเย่ียม 
2.   ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค ์ งานวิจัย 
      1.1   ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  มี
ผลงานจ านวน  5   ผลงาน ได้รับรับรางวัลด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัย   ค่าคะแนน  
๓  ระดับคุณภาพ ดี 
 

1.2 จุดเด่น 
    จากผลการด าเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษาพบว่า  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ประสบ
ความส าเร็จในการผลิตนักเรียน  นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามช้ันปี  
ผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  รวมท้ังผู้ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจ านวนมากจัดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยมเช่นกัน                 
เมื่อเข้าท างานในสถานประกอบการสมารถใช้ความรู้  ทักษะและการประยุกต์ใช้  คุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กับงานและชีวิตประจ าวันได้ เป็นท่ียอมรับและพึงพอใจของหน่วยงานนั้นๆ ปัจจัยท่ี
ส าคัญท่ีน ามาซึ่งความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอน  คือ ความพร้อมในด้านบุคลากรท่ีเป็นครูวิชาชีพ
และครูวิชาสามัญ/พื้นฐานจบตรงสาขาวิชา ท่ีมีประสบการณ์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 1.3.1   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมตาม
หลักสูตร 
    1.3.2   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา   ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนท่ีมีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพหรือการประกวดแข่งขัน ในระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
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    1.3.3   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนคิดค้นนวัตกรรม  สร้างส่ิงประดิษฐ์
และสร้างสรรค์ผลงาน  เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรมทุกแผนกวิชาและจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอในการจัดท าผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงานของผู้เรียนให้สู่ระดับ ระดับภาคและ
ระดับชาติต่อไป 
 

1.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนา 
 1.4.1   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  กระบวนการติดตามนักเรียน  นักศึกษาแรกเข้าเพื่อลดปัญหา
การออกกลางคัน 
 1.4.2  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนจัดท าผลงานนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และส่งผลงานเข้าประกวดหรือน าไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง  ท้ังในระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ท่ีมีคุณภาพมุ่งเน้นความรู้ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
 2.2 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.3  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  มีการให้บริการวิชาการ วิชาชีพ และถ่ายทอดองค์ความรู้ มี
หลักสูตรการฝึกอบรมตอบสนองความต้องการของชุมชน  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อให้การมีส่วนร่วมด้าน
วิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาจัดการศึกษาได้บรรลุเป้าประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา  โดยจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นท่ีร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา                     
ระบบทวิภาคี 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
     4.1   ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในการขยายบทบาทโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix  it - จิตอาสา) และสถาบันอาชีวศึกษา   
เพื่อให้ค าแนะน า  ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน  
ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ  อุปกรณ์ประกอบวิชาชีพ  และเครื่องใช้ในครัวเรือน  ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอด ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพื่อสร้างมูลค่า
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ในฐานะเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จึงด าเนินงานโครงการบูรณาการทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา (Fix  it - จิตอาสา) โดยให้บริการ  และให้ความรู้กับประชาชนในเขตจังหวัดยะลา  เพื่อเป็นการ
ยกระดับฝีมือช่างชุมชน  รวมท้ังเสริมสร้างการรวมกลุ่มของช่างชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบ
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อาชีพ และสร้างเครือข่ายช่างชุมชนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  และพัฒนาอาชีพท่ียั่งยืน  และ
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง  มีการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล รู้จักพอประมาณ และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวเองท่ีดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.2   วัตถุประสงค์ 
 4.2.1.  เพื่อให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
          4.2.2. เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาเพิ่มความรู้ด้านวิชาชีพในการบริการชุมชน 

          4.2.3 เพื่อสนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

4.3   กรอบแนวคิด 
          วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา บริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการจ าปี แผนพัฒนา
สถานศึกษา  และการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.4  วิธีการด าเนินงาน 
         4.4.1   เขียนโครงการ/อนุมัติโครงการ 
         4.4.2   ด าเนินงานตามโครงการ 
         4.4.3   รายงานผลการด าเนินงาน 
         4.4.4   น าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
 

4.5   ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ได้ด าเนินงานตามนโยบาลของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ  เอกชน ชุมชน  โรงเรียนในเครือข่าย  นักเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในการบูรณาการในการเรียนการสอน  บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลามีจิตอาสาในการบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

4.6   ประโยชน์ที่ได้รับ 
        4.6.1   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ร่วมกับการ
ท างานและมีโอกาสน าความรู้ ทักษะเฉพาะ ท่ีมีความสัมพันธ์กับวิชาชีพท่ีได้จากการเรียนในห้องเรียนมาใช้ใน
สถานการณ์จริง 
        4.6.2   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะในงานอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
  ที่อยู ่
  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถนนเวฬุวัน  ต าบลสะเตง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95000 
  โทรศัพท์ 073-274506  โทรสาร 073-361105 
  E-mail   Website www.yalapoly.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  เมื่อปีพุทธศักราช 2533  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะจัดต้ังวิทยาลัย
สารพัดช่างยะลาจังหวัดยะลา  เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 ปีกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2435 - 2535)    
โดยมอบหมายให้กรมอาชีวศึกษาในขณะนั้นด าเนินการจัดหาท่ีดินเพื่อจัดต้ัง   และกรมอาชีวศึกษาได้
มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา (นายวิทยา ทองขาว) ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา  เป็นผู้ประสานงานหาท่ีดินในเบื้องต้นเดือนพฤศจิกายน 2534 นายบุญสม  พึ่งปาน  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  และคณะได้เข้ากราบนมัสการท่านพระครูรามันห์คณารักษ์เจ้าอาวาส
วัดเวฬุวัน  เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับการขอใช้ท่ีดินของวัดเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา   เมื่อทราบถึง
วัตถุประสงค์แล้ว  ท่านพระครูรามันห์คณารักษ์ ก็ยินดีแบ่งท่ีดินส่วนท่ีเป็นของวัดให้เช่าส าหรับก่อสร้างอาคาร
เรียนและบ้านพักครูโดยมีสัญญาเช่า 30 ปี ต่อมานายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
ยะลา  ซึ่งท าหน้าท่ีผู้ประสานงานในขณะนั้นก็ได้น าเรื่องดังกล่าวเสนอกรมอาชีวศึกษา เพื่อเห็นชอบและ
ด าเนินการต่อไปเมื่อวันท่ี  17 มิถุนายน  2535  กระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  
สังกัดกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการโดย ดร.ก่อ  สวัสด์ิพาณิชย์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจากนั้นกรมอาชีวศึกษา  ก็ได้จัดสรรงบประมาณให้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและ
ปฏิบัติงานขนาด 4 ช้ัน  จ านวน  3 หลัง  อาคารเรียนและส านักงานจ านวน 1 หลัง  บ้านพักผู้บริหาร จ านวน 
1 หลัง  บ้านพักครู จ านวน  2  หลัง 12 ห้อง  และบ้านพักนักการภารโรงจ านวน 3 หลัง 6 ห้อง อาคาร
เอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง ป้ายช่ือวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา หลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคาร   จ านวน  
1  หลัง  ส านักงานลูกเสือ จ านวน 1 หลัง ถังเก็บน้ า จ านวน 1 หลัง ห้องจัดแสดงศิลปะโลหะเทียม จ านวน 1 
หลัง  หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์  จ านวน 1 หลัง  อาคารศูนย์วิทยบริการ จ านวน 1  หลัง                        
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปล่ียนช่ือ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายบทบาทและความเช่ียวชาญของสถานศึกษา จึงขอเปล่ียนช่ือสถานศึกษา  
จากเดิม  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  เปล่ียนเป็น  วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา  ต้ังแต่วันท่ี  4  มกราคม  
2565  เป็นต้นไป 
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การจัดการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     1.  สาขาวิชาช่างยนต์ 
     2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
     3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     2. สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
     2. สาขาวิชาไฟฟ้า 
     3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
     1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     2. สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
     1. ประชาชนท่ัวไป 
     2. ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา 
     3. ผู้พิการ / ด้อยโอกาส 
 

  สภาพชุมชน 
  ต้ังอยู่ในชุมชนเวฬุวัน มีประชาชนประมาณ 278  ครัวเรือนภายในชุมชนได้สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ
แม่บ้านให้มีอาชีพเสริมโดยการผลิตกล้วยกวน ภายใต้ช่ือ กล้วยกวนเลิศรส  ผลิตขนมทองม้วน  ทองพับ  ผลิต
โดยกลุ่มชุมชนเวฬุวัน เทศบาลนครยะลา และมีเขตติดต่อกับชุมชนต่าง ๆ   ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับชุมชนหัว
สะพานสะเตง มีประชากรประมาณ 92 ครัวเรือนโดยมีกิจกรรมภายในชุมชน คือ การท าผ้าบาติก โครงการ
จัดต้ังอาสาสมัครรวบรวมและแยกขยะในชุมชนทิศตะวันออก   ติดต่อกับชุมชนหลังวัดเมือง มีประชากร
ประมาณ 280 ครัวเรือนโดยมีกิจกรรมภายในชุมชนคือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ และแปรรูปอาหาร(ท าหนางและ
ปลาส้ม)ทิศใต้และทิศตะวันตก  ติดต่อกับชุมชนห้าแยกก าปงบาโงย มีประชากรประมาณ 415 ครัวเรือน โดย
มีกิจกรรมภายในชุมชน คือ โครงการเ ล้ียงไก่บ้ านสามสายเ ลือด โครงการเ ล้ียงปลาในกระชัง                         
เพาะพันธุ์ปลาจ าหน่าย 
 

  สภาพเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจโดยท่ัวไปของจังหวัดยะลาขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร การค้า และการท่องเท่ียว คือ การ
ท าสวนยางพารา การท าสวนผลไม้ การเล้ียงสัตว์ และการท่องเท่ียวจากการส ารวจของส านักงานกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2549 ประชากรในจังหวัดยะลามีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี เท่ากับ 
58,000 บาท 
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  สภาพสังคม 
    วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะลา  สภาพชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็นชุมชน
นอกเมือง  มีประชาชนอาศัยไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ด  กลุ่มแม่บ้านโดยกลุ่มชุมชน
เวฬุวัน  และร้านเกษตร  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ถูกรายล้อมไปด้วยชุมชนโดยพุทธและมุสลิม  อาทิเช่น 
ชุมชนเวฬุวัน วัดเวฬุวัน ชุมชนห้าแยกก าปงบาโงย  มัสยิดก าปงบาโงย  อยูไ่ม่ไกลจากสวนขวัญเมืองยะลา 
   

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
 

  ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 89 0 0 89 

ปวช.2 0 46 0 46 

ปวช.3 24 47 0 71 

รวม ปวช. 113 93 0 206 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 55 40 95 

ปวส.2 87 0 87 

รวม ปวส. 142 40 182 
   

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 90 42 46.67 

ปวส.2 140 114 81.43 

รวม 230 156 67.83 

   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 86 40 46.51 

ปวส.2 95 58 61.05 

รวม 181 98 54.14 
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 ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรง
สาขา(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

10 10 9 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 18 18 15 

พนักงานราชการ(อื่น) 16 - - 

ครูพิเศษสอน 11 8 3 

เจ้าหน้าท่ี 3 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

14 - - 

รวม ครู 39 36 27 

รวมทั้งสิ้น 75 36 27 
  

 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

11 
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ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 5 5 10 
   

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 

อาคารปฏิบัติการ 0 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 2 

อาคารอื่น ๆ 0 

รวมทั้งสิ้น 6 
   

ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 11391465.00 

งบด าเนินงาน 6934820.00 

งบลงทุน 0.00 

งบเงินอุดหนุน 3030155.00 

งบรายจ่ายอื่น 1129200.00 

รวมทั้งสิ้น 22485640.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม น าพัฒนา 
  อัตลักษณ์ 
  จิตสาธารณะ  สร้างภาวะผู้น า 
  เอกลักษณ ์
  มีคุณธรรม  น าบริการวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

      วิสัยทัศน์ 

จัดการศึกษา  ด้านอาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีคุณภาพและสอดคล้องต่อ
ตามความต้องการในการพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานสากล 

      พันธกิจ 
 1.   การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  ให้มีคุณภาพ 
 2.  ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 3.   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.   พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์สู่มาตรฐานสากล 
 5.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
  เป้าประสงค์ 
   1.   ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 2.   ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 3.   ประชาชนชุมชนในพื้นท่ีได้รับการศึกษาและพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ 
 4.   เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 5.   ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น 
 6.   ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 7.   บริหารจัดการสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบ 
 8.   โครงงานนวัตกรรม งานวิจัยของผู้เรียน ครูสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ 
 9.   สถานศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 
 10.   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะอาชีพ ตามสาขาอาชีพและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 11.   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ความสามารถและทักษะอาชีพ ตามสาขาอาชีพและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 12.   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการและสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 
 

 
 



๑๓ 

 13.   ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามสาขาวิชาชีพ 
 14.   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ 
  ยุทธศาสตร์ 
   1.   พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรรายวิชา 
 2.   ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
 3.   พัฒนาด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 4.   ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การบริการวิชาชีพและการบริการวิชาชีพ 
 5.   สร้างเสริมคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 6.   พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและส่ือการเรียนการสอน 
 7.   ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ชุมชน และสถานประกอบการ 
  กลยุทธ์ 
   1.   จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ 
       1.1   ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 
        1.2   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.   ขยายโอก่สในการศึกษาด้้านอาชีวศึกษา 
        2.1   เพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
        2.2   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
 3.   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        3.1   พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกทัศนคติ และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ 
        3.2   พัฒนาผู้เรียนให้ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       3.3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4   พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์สู่มาตรฐานสากล 
        4.1   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 
        4.2   พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
 5.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
       5.1   พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพของผู้เรียนตามหลักสูตร 
        5.2   ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน 
        5.3   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามสาขาวิชาชีพ 
        5.4   ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การแข่ ง ขั น ทัก ษะ ง าน ฝึก ฝีมื อ  ใน วั น สถาปน า
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 15 วันท่ี 
11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

ชนะเลิศ ภาค 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้ง ท่ี 31 ประจ าปี
การศึกษา 2563 วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง 
วันท่ี 2 เมษายน  2564 
 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

สมา ชิก ดี เ ด่น โครงก ารภาย ใ ต้ก ารนิ เทศ ร ะ ดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจ าปีการศึกษา 
2563 วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2564 
 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 17 มีนาคม พ.ศ. 
2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่ น ใหม่ " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย 
smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปี
การศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่ น ใหม่ " สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๑๕ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี16-17 มีนาคม
พ.ศ.2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติด้านภัย Covid 19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 (ปีการศึกษา 2563) วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
ได้ผ่านการประเมิน ระดับ 3 ดาว 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอมอบ
เกียรติบัตรนี้เพื่อแสดงว่าวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้
เข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับ
รางวัลพระพฤหัสบดี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) 

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 32ประจ าปี
การศึกษา2564 ได้รับรางวัลองค์การมาตรฐาน ระดับ
เหรียญเงิน ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดเล็กวันท่ี 
1-5 ก.พ.2564 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ การศึกษาวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กระทราวงศึกษาธิการ 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์
อาหาร)ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 2565 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ 



๑๖ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -
19"สุดยอดนวัตกรรมอาชีว ศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565  ณ จังหวัดยะลา 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา 
(สผ.)" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565   ณ จังหวัดยะลา  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ผลงาน เครื่อง ค่ันกะทิมินิมอล" สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 
ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 ณ จังหวัดยะลา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ผลงาน ราวแขนวนผ้าคลุมผม" สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 
ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 ณ จังหวัดยะลา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ผลงาน  น้ ามั นนวดสมุน ไพร " สุดยอดนวั ตกรรม
อาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 
ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 ณ จังหวัดยะลา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

ผลงาน การประกอบอาหารจานเดียว ระดับ วิชาชีพ
ระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 20 -24 
กุมภาพันธ์ 2565 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

ผลงาน การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ( ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 20 -24 
กุมภาพันธ ์2565 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



๑๗ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ผลงาน การประกอบอาหารจานเดียว ระดับ วิชาชีพ
ระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 
30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 1-5 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

ผลงาน ทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรงสูง
มาตรฐาน) ระดับ วิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวนัทีระหว่างวนัท่ี 1-5 กุมภาพันธ์ 
2565 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

ผลงาน ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนักวชิาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับภาค ภาคใต้ 
ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวนัท่ี 1-5         
กุมพันธ์  2565 
 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปี
การศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 
ช่ือผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา (สผ.) 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปี
การศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 
ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปี
การศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 
ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๑๘ 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปี
การศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 
ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 ต้านภัย 
Covid -19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ปี
การศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 2565 
ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

  
 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
ต้านภัย Covid19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
ต้านภัย Covid19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอภิชาติ แดบ๊อก 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
ต้านภัย Covid19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๑๙ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายซับรี บาการาง 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ
ต้านภัย Covid19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายมูฮัมมัดอัลบาบ จารู 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี16-17 
มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายธนพงศ์ คงส าเร็จ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี16-17 
มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายสถาพร จันทรคีรี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี16-17 
มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายมูฮ าหมัด เจะสนิ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี16-17 
มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๒๐ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสอและ โต๊ะตียอ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี16-17 
มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวซอบีเราะห์ หะยีสาแล 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอาดือนัน เซงและ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวอัลยานี สาแม 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวแวยาม อะหะมะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๒๑ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายมูฮัมหมัดอีรชาร์ด มะดิง 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวอารีนา ซารีเดะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา2563วันท่ี16 - 17
มีนาคม พ.ศ. 2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮูเซ็น มะดรอฮงิ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย 
smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปี
การศึกษา2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายมูฮ าหมัด ฮะซา 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย 
smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปี
การศึกษา2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายช านาญวิทย์ สุขแก้ว 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย 
smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปี
การศึกษา2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๒๒ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุพรรณ อินทานุกุล 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย 
smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปี
การศึกษา2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายสุดีมัน มะแซ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์ด้วย 
smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปี
การศึกษา2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวทรรศวรรณ บุญธรรม 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 17 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางนุจรี ฮ่องย่อง 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 17 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวโซเฟีย ปนาแว 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 17 
มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๒๓ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าท่ีร.ต.หญิงนงเยาว์ สาราบรรพ์ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 17 
มีนาคม พ.ศ. 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน ์
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจ าปี
การศึกษา 2563 และเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน 
ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว                                                                                                                                                                                                                                              

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด      

สุราษฎร์ธานี 

นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน ์
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจ าปี
การศึกษา 2563 และการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายการนิเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด       

สุราษฎร์ธานี 

นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่ม
จังหวัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สถานศึกษาขนาดเล็ก งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย       

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปริญากร ไชยชาญยุทธิ์ 
ครูทีป่รึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับกลุ่ม
จังหวัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยาลัย
สารพัดช่างยะลา สถานศึกษาขนาดเล็ก งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๒๔ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน ์
การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อ
รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สกสค.) 

นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน ์
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวนัท่ี 16 - 
17 มีนาคม พ.ศ. 2564ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน ์
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นายอภิชาติ แดบ๊อก 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน 2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นางปุณชรัลมิ์ บุตรอินพรหม 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นางสาววรารัตน์ เครือทอง 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 



๒๕ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายฮัสสัน เจีะเง๊าะ 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นายสถาพร จันทรคีรี 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นายมูฮ ามัด ฮะซา 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน 2564 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นายมูฮ าหมัด เจะสนิ 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน 2564 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้3 

นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 



๒๖ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถานันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้3 

นางสาวกรภัทร์ อรุณฤกษ์ 
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมครูนิเทศก์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตร 20 ช่ัวโมง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
(รูปแบบออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างวันท่ี 
21 - 23 กันยายน  2564 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคใต้ 3 

นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี32ประจ าปี
การศึกษา2564ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 
เหรียญเงิน ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
วิชาชีพระยะส้ันวันท่ี 1-5  กุมภาพันธ์  2565 
 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสอบลี มิตยา 
การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาวงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท)ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 32
ประจ าปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผม 
 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคระกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายสมาน บุกะอะ 
การแข่งขันทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรองทรง
สูงมาตรฐาน)งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)ระดับภาค ภาคใต้ ครั้ง
ท่ี 32ประจ าปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ4 เหรียญเงิน 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๒๗ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสอและ โต๊ะตียอ 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี32ประจ าปี
การศึกษา2564เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเครื่องยนต์
เล็กดีเซล ระดับ ปวช.วันท่ี 31 ม.ค.-3  กุมภาพันธ์  
2565 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ออกแบบตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร)ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 2565 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ 

นางสาววรารัตน์ เครือทอง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ออกแบบตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร)ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 2565 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ 

นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 
ต้านภัย Covid -19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮัสสัน เจ๊ะเง๊าะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 
ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายเสรี ภักดี 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 
ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๒๘ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอภิชาติ แดบ๊อก 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 
ต้านภัย Covid -19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังกวัดยะลา 

นายซับรี บาการาง 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 
ต้านภัย Covid -19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ 
แข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวนัท่ี 
20 -24 กุมภาพันธ ์ 2565 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสอบลี มิตยา 
ผลงาน การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ( ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน) งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวนัท่ี 
20 -24 กุมภาพันธ ์2565 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวโซเฟีย ปนาแว 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายสอบลี มิตยา 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๒๙ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนูรีซัน อาบ ู
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายสมาน บุกะอะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวรังสิมา สมบัติวงษ์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวพูวีลา ดอเล๊าะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวนูรยานี สาแม 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางปุณชรัลิม์ บุตรอินพรหม 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๐ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางจริยา สุวรรณชาตรี 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวสุมีลา กาเดร์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายมูฮัมหมัดอีรชารด์ มะดิง 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวแวยาม อะหะมะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวอัลยานี สาแม 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวอสุมา หะยีหะมะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๑ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางอารีนา ซารีเดะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการส่งเสริมผลิตผลใน
สถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวรอซีย๊ะ ปาแนม๊ะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวสุมีลา กาเดร์ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายสุดีมัน มะแซ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวนูรยานี สาแม 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮาริส มะเด็ง 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 มกราคม 
2565 ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

   

 



๓๒ 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายแวอาซัน ลาเต๊ะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์
ด้วย smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอามีน ซาและ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์
ด้วย smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮาบาลี สามะลี 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องรดน้ าพืชพันธ์พลังงานแสงอาทิตย์
ด้วย smart phonr"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
ประจ าปีการศึกษา2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายไฟศอล ดารีอีโซ๊ะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 
วันท่ี16-17 มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอัพวัน ดือราแม 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 
วันท่ี16-17 มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๓ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววันอัซฟาร์ มะมงิ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต"กรรไกรตัดผลไม้มือเดียว"ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2563 
วันท่ี16-17 มีนาคมพ.ศ.2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายธรรมวิชญ์ รักษามั่น 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติต้านภัย Covid 19"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายมูซันมิล กาเจ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติต้านภัยCovid 19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลาประจ าปีการศึกษา2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮาฟิส กาเจ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติต้านภัยCovid 19"ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลาประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายซุลกิปลี ดาโอ๊ะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)"ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติต้านภัย Covid 19"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลาประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๔ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอิบรอเฮม แวนะไล 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ " ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอาบูกอรี มะงัน 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ " ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม  2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายตูแวดิง เด่นตระกูล 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ " ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม  2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายซูกิฟลี มะงัน 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ "ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม  2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฟูรกอน มามะ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน"เครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติ "ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม  2564 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๕ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวฮัน อาแด 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวนัจมี หะยียุนุ๊ 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวโรซาดา อาแว 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต "ไม้บรรทัด 3 IN 1"ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 16 - 
17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวเบญจวรรณ พุทธพรมศรี 
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 31 ประจ าปี
การศึกษา 2563 วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ถึง วันท่ี 2เมษายน2564 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์ 
ครูที่ปรึกษา สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับหลุ่มจังหวัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็กงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



๓๖ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวปริญากร ไชยชาญยุทธิ์ 
ครูที่ปรึกษา สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ระดับหลุ่มจังหวัด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค 
ภาคใต้ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
   รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวเบญจวรรณ พุทธพรมศรี 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานศึกษาขนาด
เล็ก ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2563 วันท่ี 
10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีศึกษา 

นายมูฮัมหมัดฮาฟิต สะอะ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ออกแบบตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร)ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 2565 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ 

นายกามาลูดดีน มะลูมุ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอารีฟ สะเต๊าะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๗ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายมูฮัมหมัดฟาอีฟ ยูโซ๊ะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายมูฮัมหมัดฟาอีฟ ยูโซ๊ะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายดุนยา ปะแว 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฮาซัน ดะหะย ี
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ประตูวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวนารี มีรอสนิง 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
ระดับวิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 32ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวนัท่ี 1-5 ก.พ 2565 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา 



๓๘ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรามละห์ ยานยา 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
ระดับวิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 32ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวนัท่ี 1-5 ก.พ 2565 
 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายนิเห็ง ซาและ 
การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว
ระดับวิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท)ระดับ
ภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 32ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวนัท่ี 1-5 ก.พ 2565 
 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายอัฟฟารน วาเด็ง 
การแข่งขันทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงรอง
ทรงสูงมาตรฐาน)ระดับวิชาชีพระยะส้ัน งาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท)ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งท่ี 32
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 1-5ก.พ 
2565 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายอลีฟ สะดียามู 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ออกแบบตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์อาหาร)ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งท่ี 17 ประจ าปี 2565 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ 

นายอาซฉา สมาเฮาะ 
การแข่งขันทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟา้ 
ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๓๙ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอริฟ ดอเลาะ 
การแข่งขันทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟา้ 
ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายฟาริด เปาะมะ 
การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายซูกิพลี ดาละเล็ง 
การแข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวนูรฮายาตี ตาเยะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวฮายาตี กาจิ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวรุสนี สะกาแซ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๔๐ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายกูอิรฟาน สุหลง 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายสาราฮัน อาแด 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ราวแขวนผ้าคลุมผม 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวสุวรรณา สาและ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวซาปูเราะ เง๊าะตาลี 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน น้ ามันนวดสมุนไพล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวฮานาน มูซา 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการ
ส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวซอลีฮะห์ ดามิง 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการ
ส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 



๔๑ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอิรฟาน แวจิ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการ
ส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.) 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวอัสมะ อาลีมามะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการ
ส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.) 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวฮายาตี เจะโกะ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน ระบบการจัดการ
ส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.) 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นายอับดุลเลาะห์โอมา คามิส 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 26-27 
มกราคม 2565 ช่ือผลงาน เครื่องค้ันกะทิมินิมอล 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 

นางสาวนารี มีรอสนิง 
แข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวนัท่ี 20 -24 กุมภาพันธ ์ 2565 
 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



๔๒ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรามละห์ ยานยา 
แข่งขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวนัท่ี 20 -24 กุมภาพันธ ์ 2565 

รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายนิเห็ง ซาและ 
ผลงาน การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ( ระดับ 
วิชาชีพระยะส้ัน) งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวนัท่ี 20 -24 กุมภาพันธ ์ 2565 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านกงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 12 ประเด็นการประเมิน  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้                    
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 



๔๔ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยว กับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ               
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 
   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 

 

 



๔๕ 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ               
โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย             
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

    สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดนก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของชุมชน สถาน
ประกอบการ จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันและมีการระดมทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมิน ดังนี้ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

4.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
   สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของชุมชน                         
สถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ 

4.2 ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีวุฒิทางกานศึกษาตรงตามสาขาท่ีจัดการศึกษา ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม วิชาการ วิชาชีพ จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามกลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินผลตามสมรรถนะรายวิชา ส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

4.3 ด้านการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการบริหารจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 



๔๖ 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1   ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1)   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.1.1)   เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  55  คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ านวน 69  คน  
รวมท้ังส้ิน  124  คน 
         1.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก   ร้อยละ94.66     
ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
         1.1.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาได้รับการยอมรับให้เป็นสถานศึกษาท่ีผู้เรียนมี
มาตรฐานวิชาชีพ 
     1.2)   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.2.1)   เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  16  คน   
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   
จ านวน  5  คน ร้อยละ  31.25  ค่าคะแนน  1  ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษาเข้ารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

     4.1.2   ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
     2.1)   ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 2.1.1)    เชิงปริมาณ  :  ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน   63  คน  ท่ีผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
         2.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน  41  คน ร้อยละ 65.08 ค่าคะแนน  3  ระดับคุณภาพ ดี 
         2.1.3)    ผลสะท้อน   :   ผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง 
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     2.2)   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
         2.2.1)   เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ             
จ านวน   11   คน  
                                   -   แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล   รางวัลชนะเลิศ                                    
                                       ระดับจังหวัด  จ านวน   3  คน 
                                   -   แข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์    รางวัลรองชนะเลิศ                                        
                                       ระดับจังหวัด  จ านวน   2  คน 
                                   -   แข่งขันทักษะการติดต้ังไฟฟ้าและความคุมไฟฟ้า    รางวัลรองชนะเลิศ    
                                       ระดับจังหวัด  จ านวน   2  คน 
                                   -   แข่งขันทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ    รางวัลรองชนะเลิศ    
                                       ระดับจังหวัด  จ านวน   2  คน 
                                   -   แข่งขันทักษะการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร     รางวัลรองชนะเลิศ    
                                      ระดับภาค     จ านวน   2  คน 
         2.2.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   ระดับภาค  ของมหาวิทยาลัยนราธิวาส            
ราชครินทร์   ผู้เรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  จากการแข่งขันทักษะการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร  
          2.2.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา มีการส่งเสริมให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และมีการส่งผู้เรียนเข้าประกวดส่งผลให้วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค                    
จากการแข่งขันทักษะการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร 

4.1.3   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     3.1)   ผูก้ารดูแลแนะแนะแนวผู้เรียน 
         3.1.1)   เชิงปริมาณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  มีผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2564  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  40   คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส)  
จ านวน  58  คน  รวมท้ังส้ิน  98  คน 
         3.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ 54.14  ของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีค่าคะแนน  2  ระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 
        3.1.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 

     3.2)   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
 3.2.1)   เชิงปริมาณ  :  ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์                     
จ านวน 1,125  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.42  
         3.2.2)   เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน  อวท.  ระดับเหรียญเงิน  ในระดับกลุ่มจังหวัด                     
ค่าคะแนน  4  ระดับดีเลิศ 
         3.2.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 



๔๘ 

 
     3.3)   การมีงานท าและศึกษาต่อ 
 3.3.1)   เชิงปริมาณ  :  ผู้ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2563 ปวช.  42  คน                         
มีงานท าหรือศึกษาต่อ  42  คน และ  ปวส. จ านวน  114 คน  มีงานท าหรือศึกษาต่อ  114  คน 
         3.3.2)   เชิงคุณภาพ  : ร้อยละ  100 ของผู้ส าเร็จการศึกษา  ปวช และ ปวส ในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา  ท่ีมีงานท าในสถานประกอบการ  หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
ค่าคะแนน 5  คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         3.3.3)   ผลสะท้อน   :   ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจาก  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  เป็นท่ียอมรับของ
สถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  และผู้ปกครองในการส่งเสริมการมีงานท า                
การประกอบอาชีพอิสระ  และการศึกษาต่อ 
 

2) จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการติดตามส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียน นักศึกษา ท่ีส าเร็จการศึกษาให้มีงานท าในสถาน
ประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนติดตามผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อใน                    
ระดับท่ีสูงขึ้น 
3) จุดที่ควรพัฒนา 
  ปัญหาการออกกลางคัน 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควนน าเสนอโครงการท่ีม่งเน้นการพฒันานักเรียน  นักศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม 
 

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1)   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 1.1.1)   เชิงปริมาณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  จัดการเรียนการสอน  จ านวน   10  
สาขาวิชา  โดยพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ  จ านวน   8   สาขาวิชา 
         1.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ             
มีค่าคะแนน  มีค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
         1.1.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขา
งานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   โดยจัดโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานเชิดชูเกียรติบัตรบันทึกลงนามความร่วมมือจัดท าแผนการฝึกและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและจัดหาอุปกรณ์การเรียนโดยมาสถานประกอบการเข้าร่วม 
 

     1.2)   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 1.2.1)   เชิงปริมาณ  :  สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  จ านวน  6  สาขาวิชา 
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 1.2.2)   เชิงคุณภาพ  :   ร้อนละ 60.00  ของสาขาวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ค่า
คะแนน  3  ระดับคุณภาพ ดี 
        1.2.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาวิชาเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1)   คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 1.1.1)   เชิงปริมาณ  :  แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด  329 แผน  และแผนการจัดการเรียนรู้          
สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ  จ านวน  329  แผน  คิดเป็นร้อยละ   100 
         1.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้     มีค่าคะแนน  5  
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
        1.1.3)   ผลสะท้อน   :   องค์  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยองรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 

     1.2)   การจัดท าแผนกการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :  ครูผู้สอนท้ังหมด    35  คน  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  33  คน 
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ  94.29  ของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   องค์  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยองรับคุณภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการ 
 

      1.3)   การจัดการเรียนการสอน 
 1.3.1)   เชิงปริมาณ  :  1.   ครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน                             
                                               จ านวน   38   คน 
                                      2.   ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน      
             จ านวน   38  คน 
                                    3.   ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
                                               วิธีการสอนท่ีหลากหลาย  จ านวน   38   คน 
                                    4.   ครูที่ใช้ส่ือ   นวัตกรรม   เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่ง            
                                               การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน   จ านวน   39   คน 
                                    5.   ครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา                      
                                                การจัดการเรียนรู้   จ านวน  39  คน 



๕๐ 

 
         1.3.2)   เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละ  98.46  ของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน   
มีค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.3.3)   ผลสะท้อน   :   องค์  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยองรับต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

     1.4)   การบริหารจัดการชั้นเรียน 
         1.4.1)   เชิงปริมาณ  :  1.   ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล   จ านวน   39   คน 
                                      2.   ครูผู้สอนท่ีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียนและ                       
                                                  รายวิชาเป็นปัจจุบัน   จ านวน   38  คน 
                                      3.   ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศ           
                                                 ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ จ านวน     38   คน 
                                     4.   ครูผู้สอน  ท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ            
                                              ในการเรียน  จ านวน   38   คน 
                                         5.   ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้าน              
                                              อื่น ๆ   จ านวน  38  คน 
         1.4.2)   เชิงคุณภาพ  :  ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
97.94  มีค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.4.3)   ผลสะท้อน   :   องค์  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยองรับต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการช้ันเรียน 
 

     1.5)   การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         1.5.1)   เชิงปริมาณ  :  1.   ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ    
                                                 จ านวน   37   คน 
                                           2.   ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี         
                                                จ านวน   38  คน 
                                           3.   ครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้          
                                                 ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน     37   คน 
                                           4.   ครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวชิาชีพ          
                                                จ านวน   37   คน 
                                           5.   ครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ     
                                                ท่ีได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่   จ านวน  0  คน 
         1.5.2)   เชิงคุณภาพ  :  ครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  
76.93  มีค่าคะแนน  4  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
         1.5.3)   ผลสะท้อน   :   องค์  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยองรับต่อต่อ
สมรรถนะของครูผู้สอน 
 
 
 
 



๕๑ 

     1.6)   การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสองในชั้นเรียน 
 1.6.1)   เชิงปริมาณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท้ังหมด  34  ห้อง 
และห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน  34  ห้อง 
         1.6.2)   เชิงคุณภาพ  :  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน                 
การจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ  100  มีค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.6.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลาใช้ระบบอินเทอร์เน็ต UNI กระทรวงศึกษาธิการ 
ส่งผลให้ครูและนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.2.3   ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา          
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1)  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 1.1.1)   เชิงปริมาณ  :  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ   
         1.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.1.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 

     1.2)  อาคารสถานที่ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :    ร้อยละ  100 ของห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน หรืองานฟารม์
ท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ       
โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก  เช่น เรือนจ ากลางยะลา  เข้ามาใช้บริการ
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  หรืองานฟาร์มของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 
 

     1.3)  ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :    ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่  ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา          
การคมนาคมภายในสถานศึกษา  ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีค่าคะแนน 5  
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีใช้บริการระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  มีความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 
 
 
 



๕๒ 

     1.4)  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :   ผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  จ านวน    937  คน                                                                                                                                                                                         
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ มีค่าคะแนน 
5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้
และศูนย์วิทยบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
 

     1.5)  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :   ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานและ
สถานศึกษา  จ านวน  1000 Mb 
            1.2.2)   เชิงคุณภาพ  :    ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้              
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา   มีค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :     ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง            
เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผู้ใช้บริการความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1)  การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
         1.1.1)   เชิงปริมาณ  :   สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  จ านวน  4  สาขาวิชา  
จากสาขาวิชาท่ีเปิดท าการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 5  สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ  80.00 ของสาขาวิชาท่ี
เปิดท าการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด  
         1.1.2)   เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี           
ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.1.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2) จุดเด่น 
   1.   สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของ
ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
       2.  สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
3) จุดที่ควรพัฒนา 
  1.  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1.  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ควรมีดารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



๕๓ 

 
     4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1)  การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 1.1.1)   เชิงปริมาณ  :   ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  35   คน  
คิดเป็นร้อยละ   100   
        1.1.2)   เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม              
มีค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.1.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา 
     1.2)  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :   สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากร จ านวน  5   สาขาวิชา  
คิดเป็นร้อยละ   100   
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน  มีค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   องค์กร  หน่วยงานภายนอก  หรือผู้มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 
     1.3)  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
         1.2.1)   เชิงปริมาณ  :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลามีการบริการชุมชนและจิตอาสา   จ านวน  12   
กิจกรรม   
         1.2.2)   เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  มีค่าคะแนน 
5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
         1.2.3)   ผลสะท้อน   :   วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  ได้ด าเนินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
การบริการตัดผม   ศูนย์กีฬาต าบลปะแต หมู่ท่ี 6 ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา  และโครงการบูรณา
การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา   ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลตาชี อ าเภอยะหา  จังหวัดยะลา โครงการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กลุ่มสตรีและ
เยาวชน รายวิชาตัดผม  โรงเรียนบ้านกาตอง อ าเภอเมืองยะหา จังหวัดยะลา 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1)  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
        1.1.1)   เชิงปริมาณ  :   ผลงานด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย                 
จ านวน  5   ผลงาน  



๕๔ 

     1.1.2)   เชิงคุณภาพ  : วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลชมเชย  ระดับเหรียญ
ทองแดง  ได้แก่  ประเภทท่ี  5  ส่ิงประดิษฐ์ราวแขวนผ้าคลุมผม และ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน   
ประเภทท่ี 1 ประตูอุณหภูมิอัตโนมัติ V.2 ต้านภัย Covid -19 และประเภทท่ี  2  เครื่องค่ันกะทิมินิมอล 
     1.1.3)   ผลสะท้อน   :  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยคณะกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา  ระดับภาคใต้ และระดับชาติ  น าผลงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของผู้เรียนไปเผยแพร่ในงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
2)   จุดเด่น 
  1.   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  มีจิตอาสา  บริการวิชาชีพ  บริการวิชาการ และ
บริการชุมชน 
3)   จุดที่ควรพัฒนา 
  ผลงานนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  ควนมีการน าไปใช้ประโยชน์ในระดับ
สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวด  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับชาติ
ขึ้นไป 
4)   ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ควนมีการพัฒนา ด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  งานวิจัยตาม
บริบทของสถานศึกษา  ให้หลากหลายประเภทในการตอบสนองต่อการแข่งขันระดับจังหวัด   ระดับภาค      
และระดับชาติ เพื่อการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ให้น ากลับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

   4.4   มาตรฐานที่ 4 การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
4.4.1   สถานศึกษามีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  โดนก าหนดรายวิชาใหม่  หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ชุมชน  สถานประกอบการ  จัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันและมีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
1  ผลสัมฤทธิ์ 

1.  ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ ในการ
พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา  มีการเชิญสถานประกอบการ 
ผู้เช่ียวชาญร่วมพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องสถานประกอบการ   ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของชุมชน สถานประกอบการมีการสนับสนุนส่ือการสอน พร้อมท้ังการดูแลให้ครู
จัดการฝึกอบรมในรายวิชาท่ีพัฒนาให้ครบถ้วนถูก  ต้องปฏิบัติได้  3  ประเด็น  ผลกรประเมินระดับคุณภาพ  
ดี 
         2.  ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การ
พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 สถานศึกษาก ากับดูแลให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ี
สอนหรือเป็นผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน   ได้รับการฝึกอบรม



๕๕ 

ประชุมวิชาการศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับร ายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยหว่า 10 
ช่ัวโมงต่อปี ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีถูกต้อง  จัดการฝึกอบรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีบันทึก
หลังการสอนน าผลจาการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการ
จัดการฝึกอบรมของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน  ปฏิบัติได้ครบทุกประเด็นผล
การการประเมินระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
          3.  ด้านการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 สถานศึกษา ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายเพื่อรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการ เพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือ  บริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จัดการหา
ผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิทยากร หรือ ร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะส้ัน พร้อมท้ังสนับสนุนให้ครูพิเศษ  วิทยากร   ร่วมฝึกอบรม ให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถ       
ในการบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ ปฏิบัติได้ 4 ประเด็นการประเมิน ผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 

2)  จุดเด่น 
2.1   นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะส้ันระดับชาติกลุ่มวิชาเสริมสวย 

 2.2   นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ   
ทักษะอาหารจานเดียว ระดับภาคใต้ 
    2.3   การใช้ความรู้ ความสามารถในการบริการวิชาชีพ 
 2.4   การจัดหาผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากร  ในการ
ฝึกอบรม  
 

3) จุดที่ควรพัฒนา 
 3.1   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท าให้ครบทุกประเด็นการประเมิน 
    3.2   การสร้างเครือข่ายเพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือ ในการบริจาคเงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  
 และครุภัณฑ์ 
 

4)  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    4.1   ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกประเด็น 
                4.2   พัฒนาให้ ทัน ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต่อการของชุมชน                      
สถานประกอบการ 
 
 

 

 

 



๕๖ 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00– 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 



๕๗ 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 93.68 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 



๕๘ 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 



๕๙ 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 



๖๐ 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์                                       
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

5.4   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 93.64 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.68 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.49 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00-79. 99)  ดี (ร้อยละ60.00 –
69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

ส่วนที่ 6 
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตามบรบิทของสถานศกึษาทีก่ าหนดเพิม่เติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  6.1 มาตรฐานที่ 4 การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
6.1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนารายวิชา  มีการเชิญสถานประกอบการ ผู้เช่ียวชาญ
ร่วมพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องสถานประกอบการ  ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการมีการสนับสนุน ส่ือการสอน พร้อมท้ังการดูแลให้ครูจัดการ
ฝึกอบรมในรายวิชาท่ีพัฒนาให้ครบถ้วนถูกต้องปฏิบัติใด้ 3  ประเด็น  ผลกรประเมินระดับคุณภาพ  ดี 
6.1.2 ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 
สถานศึกษาก ากับดูแลให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนหรือเป็น
ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน  ได้รับการฝึกอบรมประชุมวิชา
การศึกษาดูงานด้านวิชาการ หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมงต่อปี ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีถูกต้อง  จัดการ  ฝึกอบรมตามแบบการจัดการเรียนรู้และมีบันทึกหลังการสอน
น าผลจาการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงใช้ในการพัฒนาผู้เรียน มีการนิเทศการจัดการฝึกอบรม
ของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน  ปฏิบัติได้ครบทุกประเด็นผลการการประเมิน
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
6.1.3 ด้านการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันด้านการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายเพื่อรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือ  บริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ จัดการหาผู้เช่ียวชาญ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิทยากร หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน พร้อม
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ท้ังสนับสนุนให้ครูพิเศษ  วิทยากร  ร่วมฝึกอบรม  ให้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริการวิชาการ 
บริการวิชาชีพ 
2) จุดเด่น 

1.   นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวชิาชีพระยะส้ัน ระดับภาคใต้  กลุ่มวิชาเสริมสวย 
 2.   นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ           
                 ระดับภาคใต้ 

3.   นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวชิาชีพ ทักษะอาหารจานเดียว ระดับภาคใต้ 

          4.   การใช้ความรู้ ความสามารถในการบริการวิชาชีพ 
          5.   การจัดหาผู้เช่ียวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
3) จุดที่ควรพัฒนา 
          1.   การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท าให้ครบทุกประเด็นการประเมิน 
          2.   การสร้างเครือข่ายเพื่อรับการสนับสนุนช่วยเหลือ ในการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          1.   ควรพัฒนาหลักสูตรให้ครบทุกประเด็นและพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                

มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” รายละเอียดดังนี้ 

 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1.โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ V-net ประจ าปี
การศึกษา 2563 

2. 2.โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
3. 3.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนร่นใหม่ 
4. 4.โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ 
5. 5.โครงการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
6. 6.โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. 1.โครงการแข่งทักษะวชิาชีพ 
2. 2.โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงาน 
3. 3.โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
4. 4.โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ 
5. 5.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) 
6. 6.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน

อาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 

1. 1.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2. 2.โครงการวันส าคัญของชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. 3.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
4. 4.โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
5. 5.โครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ วิทยาลัยสารพัด

ช่างยะลา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

6. 6.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
7. 7.โครงการน้อมร าลึกพระคุณครู และบวงสรวงพระ

วิษณุกรรม 
8. 8.โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริห์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1.โครงการประชุมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่าย 
2. 2.โครงการสร้างความร่วมมือภาคี 4 ฝ่าย ประจ าปีการศึกษา 

2563 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1.โครงการเรียนรู้ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ 
2. 2.โครงการอบรมสร้างส่ือการสอน ส าหรับครูผู้สอน 
3. 3.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดท า

แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษา 2564 

2. 2.โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

3. 3.โครงการเพิ่มศักยภาพ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1.โครงการเพิ่มศักยภาพ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
2. 2.โครงการลดปัญหานักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาออก

กลางคัน 
3. 3.โครงการขยายและยกระดับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. 1.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) 
2. 2.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3. 3.โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. 1.โครงการประกวดเผยแพร่นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ระดับ ภาคใต้ และระดับชาติ 

2. 2.โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ 
3.  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 4 การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

4.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา 

1. 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 

4.2 ด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน 

1. 1.โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันฐานสมรรถนะ 

4.3 ด้านการบริหารจัดการศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน 

1. 1.โครงการแข่งขันทกัษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพระยะส้ัน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

2. 2.โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะส้ัน  
การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว 
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