
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
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วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คำนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖  
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๔๗ กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตราท่ี 
๔๘  กำหนดใหมีหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื ่อง         
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนอยางยิ่ง  
จึงไดจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน                  
๔  มาตรฐาน  ๑๔ ตัวบงชี้  เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  และผูปกครอง  รวมทั้ง
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน  (สมศ.)  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายนอกไดรับทราบ 
 วิทยาลัยฯ  ขอขอบคุณ สาขาวิชา สาขางาน  คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพ และ
บุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสงผลใหรายงานการ
ประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ  ในครั้งนี้สำเร็จลงไดดี 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

             พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
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ภาคผนวก 

ก)  แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self  Assessment  Report : SAR) 
 ข)  รางวัลที่สถานศึกษา  ครู  บุคลากร  และผูเรียนไดรับ 

ค)  เอกสาร  หลักฐาน ที่ใชอางอิง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สวนที่  ๑ 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

 
  

๑.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
ประกอบดวย 
 
 

 ๑.๑  ผลสัมฤทธิ ์
ตารางสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเปนรายดาน 
 

 
ที ่

 
ดานการประเมิน 

 

 
รอยละ 

 
ระดับคุณภาพ 

1 ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 48.4 กำลังพัฒนา 
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 76 ดีเลิศ 
3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 98 ยอดเยี่ยม 
4 การมีสวนรวม 100 ยอดเยี่ยม 
5 ปจจัยพ้ืนฐาน 88 ยอดเยี่ยม 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 70.2 ดีเลิศ 
สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา   
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 
69.99)   ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 

 
 สรุป  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑  อยูในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
ดวยรอยละ  ๗0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

มาตรฐาน /ตัวบงชี้  
ปปจจุบัน )ปการศึกษา...25 61(... 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 

1.1 4 ดีเลิศ 
1.2 5 ยอดเยี่ยม 
1.3 5 ยอดเยี่ยม 
1.4 1 กำลังพัฒนา 
1.5 1 กำลังพัฒนา 
1.6 1 กำลังพัฒนา 
1.7 1 กำลังพัฒนา 
1.8 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 
2.1 
                2.1.1 
                2.1.2 

5 
1 

 
ยอดเยี่ยม 

กำลังพัฒนา 
2.2 

       2.2.1 
       2.2.2 

5 
5 

ยอดเยี่ยม 
ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 
3.1 

       3.1.1 
       3.1.2 
       3.1.3 

5 
5 
4 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ดีเลิศ 
3.2 

       3.2.1 
       3.2.2 

5 
5 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 4 
4.1 5 ยอดเยี่ยม 
4.2 5 ยอดเยี่ยม 
4.3 5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑.๒  จุดเดน  (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ 
อาชีวศกึษาท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนด) 

 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการ  วิชาชีพสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง  ซึ่งเปนการสงเสริมความรูและทักษะของผูเรียนใหเพ่ิมข้ึน 
 สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการดำเนินงานดานตาง ๆ อยางครบถวน  โดยมี
การกำหนดใหมีผูรับผิดชอบในการกำกับดูและระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยเปน
ปจจุบัน  สามารถนำมาใชประโยชนในการบริหารจัดการได 
 สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ
ไดรับการพัฒนาดานวิชาการ วิชาชีพ  รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับหนวยงานอื่นอยางตอเนื่อง 
 นักเรียน  นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ  แตงกายเหมาะสมอยูในระเบียบวินัย 
 การติดตามของผูสำเร็จการศึกษา  ศึกษาตอ ไดงานทำในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพ
อิสระ 
 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งานวิจัย  โครงงาน  และรวมเผยแพร
ผลงานที่มีประโยชนตอชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการสรางเครือขายและจัดการศกึษารวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นทjี 

 ๑.๓  จุดควรพัฒนา  (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยางไมเปนระบบ  ตามกระบวนการประกันคุณภาพ 
ภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกำหนด) 

 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดตามชั้นปของผูเรียนใหสูงขึ้น 
 ลดจำนวนผูเรียนออกกลางคันใหนอยลง 
 พัฒนาระบบฐานขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยฯใหเปนปจจุบัน  และเขาถึงงายและรวดเร็ว 
 จัดใหสถานประกอบการมีการประชุมและมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
 จัดสถานที่เรียน  หองเรียน  พ้ืนที่ปฏิบัติงานและสถานที่คนควาใหมีความเหมาะสมและมี
บรรยากาศที่เอ้ือตอผูเรียน 
 ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดทำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ  โครงงาน 
 เพ่ิมปริมาณผูเรียนใหเทียบเทากับศักยภาพของสถานศึกษา 
 ทักษะดานความรูความสามารถของนักเรียน  นักศกึษา ในดานการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคดิวิเคราะห  แกปญหา  ความสามารถในการใชทักษะชีวิตและความสามในการใช
เทคโนโลย ี
 จำนวนผลงานที่เปนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียน  และการนำผลงานไปใช 

 ๑.๔  ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (การดำเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตามกระบวนการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษา) 

  ควรหามาตรการสงเสริม  ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คณติศาสตร  วิทยาศาสตร  และกลุมวิชาคอมพิวเตอร  โดย
ใหครูผูสอนในแตละกลุมไดมีสวนรวมในการดำเนินการ  เพื่อใหผลการเรียนในกลุมรายวิชาเหลานี้
มีผลการเรยีนที่เพ่ิมข้ึน 
 ควรหามาตรการในการสงเสริม  สนับสนุนใหผูเรียนไดมีการจัดทำผลงานที่เปนโครงการหรือ
สิ่งประดิษฐใหมากขึ้น มีการระดมทรัพยากรในสนับสนุนในดานงบประมาณ  และผูที่มีความรู
และประสบการณในการจัดทำมาใหความรูแกผู เรียน  ประสานงานกับอาชีวศึกษาจังหวัด



 

๔. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี  (Best  Practice)  ไดแก 

 

๒.  การสรางความเช่ือมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

 

๓. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสงักัด 

 

นราธิวาสในการจัดประกวดสิ่งประดิษฐหรือผลงานของนักศึกษา  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการ
สงผลงานเขาประกวดแขงขันในระดับภาคและระดับชาติเพิ่มข้ึน 
 ควรหามาตรการในการสงเสริม  สนับสนุนใหครูไดมีการจัดทำผลงานวิจัย  งานสรางสรรค
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐใหมากขึ้น  มีการระดมทรัพยากรในสนับสนุนในดานงบประมาณ  
และผูที่มีความรูและประสบการณในการจัดทำมาใหความรูแกครู  ประสานงานกับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาสในการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐหรือผลงานครู  ตลอดจนสนับสนุนใหมีการ
สงผลงานเขาประกวดแขงขันในระดับภาคและระดับชาติเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 

 สถานศึกษาไดรวมมือกับอำเภอ ตำบล หมูบาน และสถานประกอบการ โดยมีการออกอำเภอ
เคลื่อนที่ , FIX IT Center , โครงการรอมฎอนสัมพันธ , โครงการลงนามความรวมมือกับสถาน
ประกอบการ , โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หมวด 3 ตาม
ความรวมมือ ระหวางสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับขนสงทางบก 

 
 

 
 

 ว ิทยาล ัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ไดดำเน ินก ิจกรรมการเร ียนการสอนที ่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยการสรางเยาวชนของชาติใหเปนคนดี คนเกง และ
สามารถอยู ในสังคมอยางมีความสุข โดยผานกระบวนการจัดการดำเนินโครงการตาง ๆ ที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินมาเพิ่มเติม เพื่อใหมี
ความหลากหลายทางประสบการณมากยิ ่งขึ ้น สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัด
การศกึษาทั้งภาครัฐ เอกชน และตางประเทศ จากการดำเนินการดังกลาว วิทยาลัยการอาชีพ สุ
ไหงโก-ลก จึงบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดอยางเปนภาคภูมิ 

 
 
 

 
  ๔.๑  ความเปนมาและความสำคัญ 

 

 ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยได
รวมมือกัน ดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยนอมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก -เปลก นหนวยงานหนึ่ง
ที่ตองรับผิดชอบจัดทำโครงการชีววิถี โดยมุงหวังใหครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ 
สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดการคิดคน วิจัย พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม 
กอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติดวยการใชเทคโนโยลีชีวภาพ อันจะสงผลถึงสุขภาพของคนในชาติ และเพ่ือให
เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการสงเสริมการศึกษาและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ๔.๒  วัตถุประสงค 
- เพ่ือนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอยางเปนรูปธรรม 
- สงเสริมวิถีของคนไทย ใหรูจักพอมีพอกิน พึ่งตนเองได 



 

- ใหความรู ความเขาใจในการเกษตรโดยไมใชสารเคมี ไมทำลายระบบนิเวศ 
- เสริมสรางจิตสำนึก ใหเกิดการเก้ือกูลกัน 
- เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง และสรางเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืน 
- สงเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยสูสุขภาพอนามัยท่ีดี อันจะนำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี 
- สงเสริมใหทำเกษตรกรรมธรรมชาติ ลดตนทุนจากการใชสารเคมี  
- สนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
- สงเสริมเพ่ือใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

 ๔.๓  กรอบแนวคิด 
ดวยศูนยฝกอบรมวิชาชีพอำเภอแวง  สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก  ไดดำเนินโครงการชีว

วิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยนอมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มาปฏบิัติใหเกิดเปนรูปธรรม สรางความรูความเขาใจในการเก้ือกูลซึ่งกันและกันระหวางธรรมชาติ และ
การดำรงชีวิตของมนุษย โดยมุงเนนการนำจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ )EM) มาใชแทนสารเคมี ในการดำเนินงาน 
4 กิจกรรม ไดแก การเกษตร การประมง การปศุสัตว และการจัดการสิ่งแวดลอม ดวยการถายทอดองคความรู
ใหแกชุมชน เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองและลดคาใชจาย สงผลใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง นอกจากนี้ยังมีการ
คัดเลือกชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

 ๔.๔  วธิีดำเนินการ 
แนวทางในการดำเนินการ โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ดำเนินการตามแนว

พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง ”ดวยการสงเสริมใน 4 เรื่อง 
ไดแก 

- ดานการเกษตร การเพาะปลูก พืชไร พืชสวน พืชผัก  ไมดอกไมประดับ 
- ดานการประมง การเลี้ยงสัตวน้ำ เลี้ยงปลาในบอพลาสติกขนาดเล็ก   
- ดานปศุสัตว เลี้ยงไก  เลี้ยงเปด 
- ดานสิ่งแวดลอม บำบัดน้ำเสีย กำจัดเศษอาหารในครวัเรือน  บำบัดกลิ่นในหองน้ำ ทำความ

สะอาดบานเรือน  
 

ขั้นตอน /วิธีดำเนินการ  

ดำเนินการ 
ในไตรมาส 

(/) 
เปาหมาย 

)เชน  ใคร 
จำนวน ครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ 

พ้ืนที่
ดำเนินการ 

ระบุ 
ตำบล /อำเภอ  

หมวดเงิน 
)ระบุจำนวนเงิ : บาท 

1 2 3 4 งบ 
ดำเนิน 
งาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
รายจาย

อ่ืน 

งบ 
เงิน

อุดหนุน 
1.เขียนโครงการ √    ประชาชนและ

นักเรียน 
นักศึกษา 

ตำบลโละจูด
อำเภอแวง 

    

2.ขออนุมัติโครงการ √          
3.แตงตั้งคณะกรรมการ  √         
4.ดำเนินการตาม
โครงการ 

  √        

5.สรุปผลและรายงาน    √       



 

 ๔.๕  ผลการดำเนินงาน 
 

ผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ประเภทท่ี 1  การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน  

1 . การจัดทำแปลงสาธิตภายในวิทยาลัย 

1.1 มีพ้ืนที่ศูนยการเรียนรู ภายในวิทยาลัย 
  จำนวน  -       ไร -    งาน 
1.2 มีพ้ืนที่แปลงสาธิตตามแบบโครงการชีววิถีฯ ภายในวิทยาลัย 
  จำนวน  -      ไร 2  งาน 
1.3 การดำเนินงานภายในสถานศึกษามีกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี ้

)ใสเครื่องหมาย  ลงใน ( 
การเพาะปลูก )ใสรายละเอียดการดำเนินงานพรอมภาพประกอบ 2-4 ภาพ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมง )ใสรายละเอียดการดำเนินงานพรอมภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปศุสัตว )ใสรายละเอียดการดำเนินงานพรอมภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

สิ่งแวดลอม )ใสรายละเอียดการดำเนินงานพรอมภาพประกอบ  
 

อ่ืนๆ )ใสรายละเอียดการดำเนินงานที่นอกเหนือจาก 4 กิจกรรมที่กำหนด 
 

1.4 ความตอเนื่องของการดำเนินงาน 
ไดทำการปรับพื้นทีในบริเวณแปลงสาธิตโดยการเลี้ยงจากเดิม 2 บอเปน 3 บอและเลี้ยงบน

พ้ืนที่สูงข้ึนซึ่งอยูใกลกับแปลงผักเพ่ือที่จะไดนำเอาน้ำจากบอปลาไปรดผักตอไป และมีการเลี้ยงเปดและไขไก 
เพราะเราสามารถนำไขมารับประทานได มีการใชจุลินทรียในทุกที่สามารถใชได และมีการขยายไปสูบุคลากรเพ่ือ
การนำไปปฎิบัติเพ่ือเปนตัวอยางใหกับชุมชนตอไป 

 
 

2.การขยายผลนำความรูไปใช 
2.1 การบูรณาการความรูดานชีววิถี 
.ใหความรูกับชุมชน 

- ดานการเพาะเห็ดฟาง  
- ดานการประมง  

- ดานปศุสัตร 
- ดานสิ่งแวดลอม  

2.2 วิทยาลัยขยายผลสูชุมชน จำนวน 3         ชุมชน ไดแก 
1)  ชุมชน บานเจะเหม      

 
ใหความรูเก่ียวกับการใชจุลินทรียกับพืชและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2) ชุมชน บานน้ำขาว      
ใหความรูในการทำเกษตรอินทรียโดยใชจุลินทรียอีเอ็มในดานตางๆที่เก่ียวของกับ 

4 ดานของชีววิถี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3)  ชุมชน บานฮูแตมาแจ      
ใหความรูในการทำเกษตรอินทรียโดยใชจุลินทรียอีเอ็มในดานตางๆที่เก่ียวของกับ          
4 ดานของชีววิถีและแจกจุลินทรียอีเอ็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3 การขยายผลสู ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 

 
)ใสรายละเอียดการดำเนินงาน พรอมภาพประกอบ  

 
 
 



 

3. ดานส่ิงแวดลอม 
 การนำจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพไปใชในการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก หองน้ำ หองสวม ทาง

ระบายน้ำ โรงอาหาร ในอาคาร และการนำวัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน 
)ใสรายละเอียดการดำเนินงาน พรอมภาพประกอบ 2-4 ภาพ( 

 
ผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

4. การบริหารชีววิถีในสถานศึกษา 
4.1 การดำเนินงานของคณะกรรมการชีววิถ ี
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 การนำแนวทางชีววิถีมาใชในกิจการวิทยาลัยฯ 
ใชในการเตรียมดินและเพาะปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ประเภทท่ี 2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นำไปใชและขยายผลดีเดน 

- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการชีววิถีฯ ได
อยางดีเดนไดแกการทำแปลงสาธิต ครบถวน และตอเนื่อง ทั้ง 4 กิจกรรม โดยใชจุลินทรียที่มี
ประสิทธิภาพ ดวยตนเอง จำนวน  3       คน  

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน   1  คน 
ไดแก นายยูรกันนัย  หะยีอาแว  วิทยากรสอนศาสนา (ชื่อ แผนกวิชาที่สอน)  

 
ประเภทท่ี 3 นักเรียน นักศึกษาปจจุบันนำไปใชและขยายผลดีเดน 

- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการชีววิถีฯ โดยนำไปใชและ
ขยายผล จำนวน  20       คน  

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน  -       คน 
ไดแก    -    (ชื่อ ระดับชั้น แผนกวิชาที่เรียน) 

 
ประเภทท่ี  4  ราษฎรที่ไดรับความรูจากวิทยาลัย และใชไดผลดีเดน  

- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหราษฎร ดำเนินโครงการชีววิถีฯ และขยายผลภายในชุมชน
ของตนเอง จำนวน  6    คน  

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน  1       คน 
ไดแก นายมูฮมัหมัด  บิง   ม 3.ตนราธิวาส.แวง จ.แวง อ. (ชื่อ ที่อยู) 

 
ประเภทท่ี  ชุมชนที่ไดรับความรูจากวิทยาลัย และใชไดผลดีเดน5  

- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหชุมชน ดำเนินโครงการชีววิถีฯจำนวน 3    ชุมชน 
ไดแก บานเจะเหม ตนราธวาส.แวง จ.แวง อ.  (ชื่อ ที่อยูชุมชน) 
        บานน้ำขาว  ตนราธิวาส.แวง จ.กายูคละ อ.  (ชื่อ ที่อยูชุมชน) 
        บานฮูแตมาแจ ตนราธิวาส.แวง จ.กายูคละ อ.  (ชื่อ ที่อยูชุมชน) 

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน  -     ชุมชน 
ไดแก    -    (ชื่อ ที่อยูชุมชน) 

 
ประเภทท่ี  6  โรงเรียนท่ีไดรับความรูจากวิทยาลัย และใชไดผลดีเดน  

- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหโรงเรียนดำเนินโครงการชีววิถีฯจำนวน 1   โรงเรียน 
ไดแก  
1) โรงเรียนบานตือมายู ตนราธิวาส.แวง จ.เอราวัณ อ. (ชื่อ ที่อยู) 
2)        (ชื่อ ที่อยู) 
        

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน  -      โรงเรียน 
ไดแก     -   (ชื่อ ที่อยู) 
 
 
 
 



 

ประเภทท่ี  การคิดคนสิ่งประดิษฐในโครงการชีววิถีฯ ดีเดน7  
- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา คิดคน

สิ่งประดิษฐที่เก่ียวกับโครงการชีววิถีฯจำนวน  1      ชิ้น/เรื่อง 
ไดแก  
1) เครื่องอาหารปลา         
2)           
          

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน  -       ชิ้น/เรื่อง 
ไดแก     -            
           

ประเภทท่ี  8  งานวิจัยและนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเดน  
- สถานศึกษาไดดำเนินการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา  คิดคน

สิ่งประดิษฐที่เก่ียวกับโครงการชีววิถีฯจำนวน  -      ชิ้น/เรื่อง 
ไดแก  
1)     -      
2)           
          

- และสงเขารับการประเมิน จำนวน  -       ชิ้น/เรื่อง 
ไดแก     -            

             
 

 
  ๔.๖  ประโยชนที่ไดรับ 

๔.๖.๑  ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ ประสบการณ สามารถนำไปปฏิบัติไดอยาง 
ตอเนื่อง 
๔.๖.๒ ผู เขารวมโครงการสามารถเกิดการคิดคน วิจัย พัฒนาจนเกิดนวัตกรรม กอใหเกิด

ประโยชน 
ทางดานการใชเทคโนโลยีชีวภาพตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๑.๒  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
 

 
 

สวนที่  ๒ 
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
   ที่ตั้ง   ๑๒๓  หมูท่ี  ๗  ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 
   โทรศพัท  ๐๗๓-๖๔๖๕๖๖    โทรสาร.  ๐๗๓-๖๔๖-๕๖๖  
   Website  www.skc.ac.th 
   E-mail   skckolok@hotmail.com 
   สังกัด   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  สืบเนื่องจาก เมื่อป พ .ศ .   ๒๕๓๕ การเรียนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส  ไดรับ
ความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอใกลเคียงเปนจำนวนมากจึงมีการรองขอใหวิทยาลัย
สารพัดชางนราธิวาสเปดการสอนหลักสูตรระยะสั้นขึ้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ทางวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสจึงไดเปด
สอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นขึ้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตามที่ประชาชนรองขอโดยใชอาคารเรียนโรงเรียนบานสุไหงโก-ลก 
เปนการชั่วคราว ตอมาเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ กรมอาชีวศึกษาไดนำนางดำ บุญรักษ เขาเฝาสมเด็จพระเทพ

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษาประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ  ดงัน้ี 
 

๒.๑  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

๒.๑.๑  ท่ีตั้ง 
 



 

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เพื่อทูลเกลาถวายที่ดิน จำนวน ๑แปลง เนื้อที่ ๗ ไร ๑ งาน  ตั้งอยูที่ ตำบลปาเสมัส 
อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใช เป นที ่ก อสรางวิทยาลัยสารพัดชางนราธ ิวาส                            
สาขาสุไหงโก-ลก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระราชทานที่ดินดังกลาวแกกรม
อาชีวศึกษา เพ่ือใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

  ดังนั้นในป พ .ศ . ๒๕๓๗ วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสโดยนายมาโนชญ เนาวสินธซึ่งดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการอยู ในขณะนั้นไดขออนุมัติกรมอาชีวศึกษาใหวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส สาขาอำเภอสุไหงโก-ลก             
เปนสถานศึกษาใหมแยกจากวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสพรอมทั้งเปลี่ยนชื่อใหมเปน วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
เพราะในระยะเวลา  ๒ ป  ท่ีเปดสอนมีประชาชนสนใจและมีความตองการเรียนเปนจำนวนมาก 
  ป พ .ศ . ๒๕๓๗ กรมอาชีวศึกษาไดออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๓๗๔๔ /๒๕๓๗เรื่อง แตงตั้งผูประสานงาน
ในการจัดตั้งสถานศึกษาแหงใหม ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๗โดยกรมอาชีวศึกษาไดมีคำสั่งแตงตั้งนายมาโนชญ  
เนาวสินธ  ตำแหนงผู อำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส เปนผู ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพ                    
สุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส อีกตำแหนงหนึ่งเนื ่องจากที่ดินที่ไดรับพระราชทานจำนวน ๗ ไรเศษที่มีอยูเดิมนั้นไม
เพียงพอกับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  ผูประสานงานในการจัดตั้งจึงไดติดตอประสานงานเพื่อขอใชที่ดิน
ของโครงการชลประทานมูโนะอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕o ไร 
ตั้งอยูที่ หมู ๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
 ป พ.ศ. ๒๕๓๘กรมอาชีวศึกษาไดออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๓๔๘o/๒๕๓๘ เรื่อง แตงตั้งผูทำหนาที่
ผูอำนวยการวิทยาลัยและผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยลงวันที่ ๓o พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ไดแตงตั้งนายชม จันทรเมือง 
ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา  ทำหนาที่ผู อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และ
แตงตั้งนายประดิษฐ  เทพพรหม อาจารย ๒ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  และนายสมบัติ  ธนรัช  อาจารย ๒ 
ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาการอาชีพสุไหงโก-ลก เนื่องจากนายสมบัติ ธนรัช  มี
ความจำเปนสวนตัวและไดบันทึกไมรับหนาที่ผูชวยผูอำนวยการ ป  พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมอาชีวศึกษา จึงไดแตงตั้งผูชวย
ผูอำนวยการเพ่ิมเติมอีกโดยคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๑๘/๒๕๔๐  เรื่องแตงตั้งทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยให
นายมงคล  กินแหลม  ตำแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ทำหนาที ่ผ ู ชวย
ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ล 
  ป พ.ศ.๒๕๓๙ นายชม  จันทรเมืองและนายประดิษฐ  เทพพรหม ไดรับทราบคำสั่งดังกลาวแลวจึงได
ดำเนินการติดตอประสานการขอใชที่ดินตอเนื่องจากที่วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสโดยไดติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ  ดังตอไปนี้  โครงการชลประทานมูโนะ กรมชลประทาน ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาสและกรรมธนารักษ 
เพื่อจัดทำรายละเอียดขอใชที่ดินราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองดูแลของโครงการชลประทานมูโนะกรมชลประทาน  
จนไดรับอนุญาตใหใชท่ีดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๒ไร ๒งาน ๙๘  ตารางวา ตั้งอยูท่ีหมู ๓ ตำบลปา
เสมัสอำเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือใชเปนที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
  ป พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัย
การอาชีพระดับอำเภอ ดวยเหตุผลคือ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพ  ใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น สอดคลองเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบทและตรงความตองการของตลาดแรงงานของทองถ่ิน 
รวมทั้งกาวทันตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศจึงใหมีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาชีพประเภท
วิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื ่อจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับซึ่งเปนความตองการของทองถิ่นรวมทั้งของ
ประเทศอันจะเปนการเสริมสร างและพัฒนากำล ังคนของประเทศไทยใหม ีค ุณภาพช ีว ิตที ่ด ีย ิ ่งข ึ ้น ฉะนั้น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดประกาศตั้งสถานศึกษาวิชาชีพขึ้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสโดยใชชื่อวา 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศจัดตั ้งเมื ่อวันที ่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๓๙ ณ หมู ๓ ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  



 

 
  ป พ .ศ . ๒๕๓๙ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ไดรับงบประมาณคาที่ดินและสิ ่งกอสรางจากกรม
อาชีวศึกษาโดยผูกพันปงบประมาณ ๒๕๓๙, ๒๕๔o และ๒๕๔๑  โดยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,ooo,ooo บาท (ยี่สิบ
แปดลานบาทถวน)  ใหกอสรางอาคารตาง ๆ  ๘  รายการ  คือ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ๓  ชั้น            จำนวน   ๑   หลัง 
อาคารสำนักงานหอประชุม   จำนวน   ๑   หลัง 
อาคารโรงฝกงาน                      จำนวน   ๒   หลัง 
บานพักผูบริหารระดับ ๗-๘   จำนวน   ๑   หลัง 
บานพักครู  ๖  หนวย              จำนวน   ๒   หลัง 
บานพักภารโรง  ๒  หนวย         จำนวน   ๓   หลัง 
หองน้ำหองสวมนักเรียน  ๓  หนวย       จำนวน   ๒   หลัง 

 

 

 
 ปจจุบันวิทยาลัยจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตรประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
พณิชยกรรม ระดับตาง ๆ ดังนี ้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ป.ต.อ.) หรือโครงสรางหลักสูตรออกแบบรองรับนักเรียนจบ
ประถมศึกษาปที่ 6 ตองเรียนในหมวดวิชาตางๆ รวมไมนอยกวา 81 หนวยกิต (3,600 ชั่วโมง) ใชเวลา 3 ป เนน
วิชาชีพ 6 สาขา เรียนจบไดประกาศนียบัตร ป.ต.อ. เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหมวดทักษะชีวิต 63 หนวยกิต 
ประกอบดวย กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคม
ศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมวิชาศิลปะ กลุมวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 
18 หนวยกิต เปนวิชาชีพบังคับ กลุมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรม กลุมทักษะวิชาชีพพาณิชยกรรม กลุมทักษะวิชาชีพ
ศิลปกรรม กลุมวิชาชีพทักษะคหกรรม กลุมทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม กลุมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยวกิจกรรม
เสริมหลักสูตรไมนอยกวา 360 ชั่วโมง จัดการเรียนรูทั ้งในระบบและนอกระบบ สนับสนุนความรวมมือระหวาง
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น พัฒนาและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและสภาพ
ของทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดำรงชีวิต และโอกาสการมีงานทำ 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช(.  หลักสูตร 3 ป รับผูจบมัธยมศกึษาปที่ 3 (ม .ศ . 3) หรือเทียบเทาเขา
เรียนในระบบปกติ  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม4แผนกวิชาชางประกอบดวย 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบดวย 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน และประเภทวิชาพณิชยกรรม 2 

แผนกวิชา ประกอบดวย 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังนี้  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. แผนกวิชาชางยนต 
   1.1 สาขาวิชาชางยนต 
    1.1.1 สาขางานยานยนต 
  2. แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ 
   2.1 สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
    2.1.1 สาขางานโครงสราง 
  3. แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
   3.1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

๒.๑.๓  การจัดการศึกษา 
 



 

    3.1.1 สาขางานไฟฟากําลัง 
  4. แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
   4.1 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 
    4.1.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

1. แผนกการโรงแรม 
1.1 สาขาวิชาการโรงแรม  

 1.1.1 สาขางานการโรงแรม 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 

1. แผนกวิชาการบัญชี 
1.1 สาขาวิชาการบัญชี  

 1.1.1 สาขางานการบัญชี 
  2 . แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  

3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หลักสูตร 2 ปรับผูจบ ปวช  .หรือ ม. 6 หรือเทียบเทาเขาเรียน
ในระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 3 แผนกวิชาชางประกอบดวย  3 สาขาวิชา 3สาขางาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบดวย 1 ชาสาขาวิ 1 สาขางาน และประเภทวิชาพณิชย ก
รรม 4 แผนกวิชา ประกอบดวย 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. แผนกวิชาชางยนต 
   1.1 สาขาวิชาชางยนต 
    1.1.1 สาขางานยานยนต 
  2. แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
   2.1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
    2.1.1 สาขางานไฟฟากําลัง 
  3. แผนกวิชาชางกอสราง 
   3.1 สาขาวิชาชางกอสราง 
    3.1.1 สาขางานกอสราง 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

1. แผนกการโรงแรมและการทองเที่ยว 
1.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

    1.1.1 สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
  1. แผนกวิชาการบัญชี 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
    1.1.1 สาขางานการบัญชี 
  2. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
    2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 



 

  3. แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
   .13 สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
    3.1.1 สาขางานภาษาตางประเทศธุรกิจ  
  4. แผนกวิชาการตลาด 
   4.1 สาขาวิชาการตลาด 
    4.1.1 สาขางานการตลาด  

 

  ๕.การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย )ทวิศึกษา(  คือการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช (.ใหแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะ

ศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้งในสูตรจะไดรับประกากเรียนในสายวิชาชีพ  เมื่อผูเรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลั
ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพรอมกัน   
 

กลุมเปาหมาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ขยายโอกาสตะเวนชายแดน/ 
 - ราชประชานุเคราะห 
 - การศกึษาสงเคราะห 
 - สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนตองการเรียน ๒ ระบบ 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  
 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน 
 2.เพ่ือขยายกลุมเปาหมายไปสูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 3.เพ่ือเปนทางเลือกสำหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจะเรียนควบคูไปกับ
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(.ปวช) 
 

5.การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เขารวมฝกอาชีพในโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั ้นจะมี  ๒ สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เปนนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและใน
ขณะเดียวกันก็เปนพนักงานฝกอาชีพของสถานประกอบการดวยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษา
ดานอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผูเรียนหรือผูฝกหัด )Trainee) จะตองเรียนรายวิชาสามัญรายวิชาชีพ
พ้ืนฐานโดยเรียนและฝกปฏิบัติเบื้องตนที่สถานศึกษา 

 

5.1 วัตถุประสงคของการฝกอาชีพ 
  5.1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีฝมือความรูความสามารถและทันตอเทคโนโลยี ตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ 
  5.1.3  เพ่ือเตรียมบุคลากรทางดานอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
 

 

 



 

 
 
 
 
  - ที่ตั้งอยูติดกับประเทศมาเลเซีย 
   ขนาดพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก  ถือไดวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเปนศูนยกลาง
ทางดานการคาและการลงทุนศูนยกลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของชายแดนภาคใตเนื่องดวย
เปนหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมีดานศุลกากรที่เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทั้งนำเขา และสงออก
ไปยังประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย 

 ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ  
 เมืองสุไหงโก-ลก  ตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึง
กลางเดือนมกราคม และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพล
ของลมมรสุมดังกลาว สงผลใหมีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู  คือฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม                
ซึ่งจะเปนชวงที่วางของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแตหลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว  อากาศจะเริ่มรอนและ
อากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  แตอากาศจะไมรอนมากนัก  เนื่องจากตั้งอยูใกลทะเล และฤดูฝน 
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน  ถึงพฤศจิกายน อำเภอสุไหงโก-ลก  จะมีฝนตกทั้งในชวงลมมรสุม  ตะวันออกเฉียงเหนือ  
จะมีฝนตกชุกมากกวา เนื่องจากพัดผานอาวไทย สวนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะถูกเทือกเขาบรรทัดปดกั้นทำให
ฝนตกนอยลง 

 การปกครอง การปกครองทองที ่
  อำเภอสุไหงโก-ลก  ประกอบดวยองคการปกครองสวนทองถิ่น  แบงออกเปน  ๔  แหง  ไดแก 

๑. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
๒. องคการบริหารสวนตำบลปาเสมัส  ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลปาเสมัสทั้งตำบล 
๓. องคการบริหารสวนตำบลมูโนะ  ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลมูโนะทั้งตำบล 
๔. องคการบริหารสวนตำบลปูโยะ  ครอบคลุมพ้ืนที่ตำบลปูโยะทั้งตำบล 

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส ถือไดวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เปนศูนยกลางทางดานการคาและการ
ลงทุนศนูยกลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของชายแดนภาคใตเนื่องดวยเปนหัวเมืองเศรษฐกิจที่
สำคัญมีดานศุลกากรที่เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา ทั้งนำเขา และสงออกไปยังประเทศเพื่อน
บาน มาเลเซีย ประชากรประชากรอำเภอสุไหงโก-ลกมีหลายเชื้อชาติ มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาว
ไทยเชื้อสายจีน  และชาวมาลายู  ศาสนา ประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนสวนใหญในเขตเมืองจะนับ
ถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๓  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของสถานศึกษา 
 



 

 
 สถานท่ีทองเที่ยว 

   มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย  ไดแก 
 ดานการคาชายแดนสุไหงโก-ลก  ไทย-มาเลเซีย  โดยมีศนูยกลางการคาขายอยูในเมืองสุไหงโก-ลก               

ที่ศูนยพาณชิยกรรมเก็นติ้งหลังโรงแรมเก็นติ้งเยื้องสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
    

 สภาพเศรษฐกิจ 
   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทำการเกษตร  ไดแก  ทำสวน  ยางพารา  สวนผลไม                
ทำนา  และเลี้ยงสัตว  เปนตน สวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สวนมากจะประกอบอาชีพพาณิช
ยกรรมธุรกิจการคาสงออกสินคา  ธุรกิจการบริการ  การเงิน  และขาราชการเปนตน  โดยอำเภอสุไหงโก-ลก  
ถือเปนเมืองท่ีใหญและพัฒนาที่สุดในจังหวัดนราธิวาส  เปนศูนยกลางการคาทางเศรษฐกิจ  การเงิน  การลงทุนที่
สำคัญ  และเปนที่ประตูสูทางการทองเที่ยวของประเทศไทย  รับนักทองเที่ยวเดือนละหลายหมื่นคนมีโรงแรม  
สถานบริการ  รานคา  ตาง ๆ มากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หัวหนางานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานศกึษา 
 นายถวิล  ไชยแดง 
 

หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล 
นายมะนอ เมาะบากอ 

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา 
นายสาเหะอันวา  ดะแซ 
 

รองผูอำนวยการ 
ฝายวิชาการ 

นายอาทิตย  รัตนแกว 

หัวหนาแผนกวิชาชาอิเล็กทรอนกิส 
นายธีรพงศ  พรหมชาติ 

หัวหนางานพัสดุ 
นายธรีพงษ  เสารเพชร 

หัวหนางานประชาสัมพนัธ 
นางธัญญารัตน  อาจคำภา 

หัวหนางานทะเบียน 
นายสาเหะอนัวา  ดะแซ 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาและ
ประกอบธุรกิจ 
นางอนุษา  ไชยดี 
 

หัวหนางานสวัสดกิารนกัเรียน  นักศึกษา 
นายมูฮำมัดอลับาป  จาร ู

หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นายยูสร ี สาเมาะ 

หัวหนาแผนกวิชาชางเทคนคิพ้ืนฐานและแผนกชางเชื่อม
โลหะ 

 

นายสุทัศน  เสารพูล 

หัวหนาแผนกวชิาคอมพิวเตอร 
นายเกชา  ชุมเกือ้ 

 

หัวหนาแผนกวชิาการโรงแรมและ
การทองเทีย่ว 
นางจรรยพร  ปล้ืมสำราญ 

หัวหนาแผนกวชิาบญัช ี
นางสาวชนนาท  นราประสิทธิ ์

หวัหนางานแนะแนวอาชพีและการ
จัดหางาน 
นางสาวรอกีเยาะ  บินสะมะแอ 

 
หัวหนางานอาคารสถานที ่
นายวทิยา  เพชรรัตน 

รองผูอำนวยการ 
ฝายบริหารทรัพยากร 

นายกัซฟดอแม 
 

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 
นางซารีตา  สาและ 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
นายสุรชัย  สาและ 
นายสุรชัย  สาและ 

หัวหนางานบุคลากร 
นางสาวนาลิษ  กาปา 

หัวหนางานความรวมมือ 
นายอาดูรา  สมานกุลวงศ 

รองผูอำนวยการ 
ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายไซนัลอาบีดิน  เจะแว 

หัวหนางานการเงิน 
นางสาววรารัตน  เครือทอง 

หัวหนางานบัญช ี
นางปาอีซา  เจะแว 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
นายไซนัลอาบีดิน  เจะแว 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 
นางสาวเต็มดวง  เสรีศรรีัตน 
 

รองผูอำนวยการ 
ฝายพัฒนาการศึกษา 
นายนรินทร  รัตนแกว 

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสมศักด์ิ  จนัทรแท 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
นายอาซาฮา  มามะ 

หัวหนางานปกครอง 
นายสุรเดช  แดงออน 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชพีสุไหงโก-ลก 
นายกัซฟดอแม 

คณะกรรมการบริหาร 
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
วิทยาลัย 

๒.๒  แผนภูมิบริหารสถานศกึษา 
 



 

  ๒.๓.๑  ขอมูลดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.๑ 228 8 85 321 
ปวช.๒ 149 11 83 243 
ปวช.๓ 148 8 21 177 

รวม  ปวช. 525 27 189 751 
 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวส.๑ 200 41 - 241 
ปวส.๒ 183 77 - 260 

รวม  ปวช. 383 118 - 501 
 

 
ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.๓ 113 70 61.95 
ปวส.๒ 142 130 91.55 
รวม   255 200 78.43 

 
 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.๓ 109 108 99.08 
ปวส.๒ 249 146 58.63 
รวม   388 254 65.46 

 
 
 

๒.๓  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 



 

  ๒.๓.๒  ดานบุคลากรของสถานศึกษา 
 

  ๒.๓.๓ ดานหลกัสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

 

 
 

 
 

ประเภท ทั้งหมด (คน) 
มีใบประกอบ 
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง 
สาขา (คน) 

ผูบริหาร/ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ผูอำนวยการ/รอง
ผูอำนวยการ/ผูชวยผูอำนวยการ 

4 4 - 

ขาราชการครู/ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ผูที่ไดรับ
การรับรอง 

16 16 16 

ขาราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการ (ครู) 29 29 28 
พนักงานราชการ (อ่ืน) 20 - - 
ครูพิเศษสอน 12 2 11 
เจาหนาที่ 25 - - 
บุคลากรอ่ืน ๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ฯลฯ) 

11 - - 

รวม  ครู 57 48 55 
รวมทั้งสิ้น 117 - - 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. (สาขาวิชา) ระดับ ปวส. (สาขาวิชา) รวม (สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 6 3 9 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม - - - 
คหกรรม - - - 
เกษตรกรรม - - - 
ประเมง - - - 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว - - - 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- - - 

รวมทั้งสิ้น 9 6 15 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ประเภทอาคาร จำนวนหลัง 
อาคารเรียน 4 
อาคารปฏิบัติการ 4 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค 0 
อาคารอื่น ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 10 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 
งบบุคลากร 11,404,020.00 
งบดำเนินงาน 14,241,200.00 
งบลงทุน 13,610,500.00 
งบเงินอุดหนุน 9,127,370.00 
งบรายจายอ่ืน 4,029,460.00 

รวมทั้งสิ้น 52,412,550.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓.๔  ดานอาคารสถานที่ 
 

๒.๓.๕  ดานงบประมาณ 
 



 

 
 
 
 

   ปรัชญา 
       ฝมือเยีย่ม     หมายถึง คณุภาพผูเรียน ท่ีมีทั้งความรู ความสามารถ ทักษะทาง  
                                       วิชาชีพ เปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน  
                                                               และทองถิ่น 
       เปยมคุณธรรม   หมายถึง ผูเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ  
                                    อันพึงประสงค เปนผูที่ใชความรู ควบคูกับคุณธรรม 
         กาวนำวิชาการ   หมายถึง การพัฒนาองคความรู  นำมาเรียบเรียงเปนขั้นตอน 
                   ดวยการศึกษาคนควาตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการ 
                                                               ทางเทคโนโลย ี
         ประสานสังคม   หมายถึง สถานศกึษาเปนศนูยกลางของการพัฒนาวิชาชีพชุมชน  

           โดยการใหบริการทางวิชาการ ที่เก่ียวของกับงานอาชีพ 
                         แกชุมชนและนำวิทยาการทางวิชาชีพไป พัฒนาชุมชน 
                         อยางจริงจัง 

 อัตลักษณของสถานศึกษา 
 จิตอาสา  พัฒนาตนเอง  สูประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

   วิสัยทัศน 
 นอมนำศาสตรพระราชา  พัฒนาฝมืออาชีพ  สูมาตรฐานสากล 

  

 พันธกิจ 
 บริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพใหมี

สมรรถนะและคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สรางเครือขายและความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพในกลุม

ประเทศอาเซียน 
 สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมี

คุณภาพสูสากล 
 บริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 

   เปาประสงค 
 กำลังคนดานวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ  ทักษะคุณธรรม  จริยธรรม  

สอดคลองกับความตองการอุตสาหกรรมและบริการคุณลักษณะตามปรัชญา 
 

๒.๔  ปรัชญา  อตัลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 
 

๒.๕  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 



 

 
 มีเครือขายและความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพในกลุมประเทศ

อาเซียน 
 มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูสากล 
 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานสูประชาคมอาเซียน 

 

   กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 

 บริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ

บริการ 
 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 ปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก 
 สรางเครือขายความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน 
 สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมี

คุณภาพสูสากล 
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 

   จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดนเดน 
 

 มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  วางแผนการทำงานเปนทีม  พัฒนางาน
อยางตอเนื่อง 

 บริหารอาคารสถานท่ีและจัดสภาพแวดลอมไดดีและเหมาะสม 
 มีผลงานครูผูสอนและนักเรียนที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงเผยแพรใน

ระดับชาติ 
 มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
 จัดโครงการ/กิจกรรที่หลากหลายในการพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหเกงดีและมี

ความสุข 
 จัดการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ทองถ่ินและ

ตลาดแรงงาน 
 มีการบูรณาการหลักสูตรใหเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันสู

ประชาคมอาเซียน  เชน  การจัดโครงการสอนภาษาตางประเทศ  ๔  ภาษา
จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางภาษา  เปนตน 

 ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการองคกรภาครัฐและเอกชนฝก
ประสบการณโดยมีขอตกลงความรวมมือ  (MOU)  ในระบบทวิภาคี  การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดแหลงเรียนรูหลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมการ
เทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2560 (ผลงาน
สิ่งประดิษฐ Cucunber Extract Soap 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2560 (เครื่องปอก
มังคุด( 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2560 (ผลงาน
เครื่องยกเกาอี้( 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2560 (ผลงาน
เครื่องมือเก็บพริก( 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2560 (ผลงาน
อุปกรณไลน้ำที่นั่งชักโครก( 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 28 ปการศึกษา 2560 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศกึษา ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที่ 7 ประจำปการศกึษา 2560 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค  สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๖  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 

  ๒.๖.๑  รางวัลและงานของสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
การแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 13 ประจำป
การศกึษา 2561 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร 

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที่ 16 ประจำปการศึกษา 2561 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
ครูดี ศรี อาชีวะ 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นายมะนอ เมาะบากอ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องไลน้ำที่นั่งชักโครก( 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายสุทัศน  เสารพูล  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องปอกมังคุด( 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายณาวาวี สะอิ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องยกเกาอี้) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(สบูสารสกัดแตงกวา) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายธีรพงษ เสารเพ็ชร  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องปมลม) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

 
 
 

๒.๖.๒  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

  ๒.๖.๑  รางวัลและงานของสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 



 

 
 
 
 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายสุรเดช แดงออน  
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 
16 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ณ 
จังหวัดกระบี่ )22-28 กรกฎาคม 2561) 

นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นายสาเหะอันวา ดะแซ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นายไซนัลอาบีดิน เจะแว  
ปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวลัอื่น ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางธัญญารัตน อาจคำภา  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางสาวศุภกานต บังเกิด  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นายเกชา ชุมเก้ือ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

 

๒.๖.๒  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 



 

 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายยูสรี สาเมาะ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางสุไลมี เซง็  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นายมะนอ เมาะบากอ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นายสุรชัย สาและ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางผวา อินทรัตน  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางสาววนาวัลย ทิลา  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางสาวชนนาท นราประสิทธิ ์ 
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นายธีรพงศ พรหมชาติ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

นางสาวซารีตา สาและ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศกึษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต 



 

 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายโชติรัตน ปลื้มสำราญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำป
การศกึษา 2560 (อุปกรณเก็บพริก( 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาววันฮัยซาน แวอาแซ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส )เครื่องบดนั กปน( 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส )ที่ชารตแบตสำรอง(  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส )สบูเหลวลางมือจากโยเกิรต(  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาววันฮัยซาน แวอาแซ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตร -อาชีวศกึษา-เอสโซ ระดับภาค ภาคใต 
ครั้งที่ ๒๘ (เครื่องบดนักปน( 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค ศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต 

นายธีรพงศ พรหมชาติ  
เขารวมการแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้ง
ที่ 13 ประจำป 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

นางสาวละอองดาว มีชนะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กอง
ลูกเสือดีเดน หญิง( 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒.๖.๓  รางวัลและผลงานของผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายอาแฟนดี มะอาล ี 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องไลน้ำที่นั่งชักโครก( 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอารุณ มะมิง  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องไลน้ำที่นั่งชักโครก( 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอีรูวัน รอเมาะ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องปอกมังคุด( 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอนุรักษ กาเดร  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องปอกมังคุด( 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายมัซลัน ดือเระ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องยกเกาอี้) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอิรฟาน มาลาธร  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องยกเกาอี้) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวศิริรัตน สุวรรณศิลป  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(สบูสารสกัดแตงกวา) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวเสาวลักษณ รอดดวง  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(สบูสารสกัดแตงกวา) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

ายกิตติทัต เหล็กเพชร  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องปมลม( 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายภคพล ชูมณี  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 
(เครื่องปมลม( 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายฟายโซ เตะ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำปการศกึษา 2560 (อุ
กรณเก็บพริก( 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

 



 

 ๒.๖.๓  รางวัลและผลงานของผูเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวปรางคเนตร สุขสมขันธ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )สบูเหลวลางมือจากโยเกิรต(  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวพลอยไพริน มะโนภักดิ์  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )สบูเหลวลางมือจากโยเกิรต(  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวสุธาทิพย มูลแมง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )สบูเหลวลางมือจากโยเกิรต(  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดนุรดิน สะแปอิน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )ที่ชารตแบตสำรอง(  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอามิง อุมา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )ที่ชารตแบตสำรอง(  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายฮากิม แลมะซา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )ที่ชารตแบตสำรอง(  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายฮาฟศอน ดือเลาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )ที่ชารตแบตสำรอง(  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวซูนีซา ยามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )เครื่องบดนักปน(  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวโซเฟย เตะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )เครื่องบดนักป น( 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอับดุลฮากิม มามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส )เครื่องบดนักปน(  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวซูนีซา ยามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร-

าชีวศึกษาอ-เอสโซ ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๘ (เครื่องบดนักปน( 
รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 

 
 



 

 
ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวโซเฟย เตะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร -อาชีวศกึษา-
อสโซ ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๘เ (เครื่องบดนักปน( 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 

นายอับดุลฮากิม มามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคมวิทยาศาสตร -อาชีวศกึษา-
อสโซ ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๘เ (เครื่องบดนักปน( 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 

นายอภิชาติ ซังขาว  
เขารวมการแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 13 ประจำป 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร 

นายอนาซ บินมือล ี 
เขารวมการแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 13 ประจำป 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร 

างสาวนูรนา ติปร ิ 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง( 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวนูรฮาวาตี ตาเยะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง( 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวนูรูฮูดา ติปร ิ 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน )หญิง(  

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวรอสละ เจะสะมะแอ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวรุสอานีตา สการียา  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวอัสมีตา ดือราแม  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

างสาวอายู ดอสะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง( 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวฟาซีรา นาเซ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ 7 ปการศึกษา 2560 (กองลูกเสือดีเดน หญิง( 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

 



 

ชื่อสกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวนูรนา ติปร ี 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว( 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวนูรฮาวาตี ตาเยะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว( 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวนูรูฮูดา ติปร ี 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว( 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวนูรฮาวาตี ตาเยะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว( 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวนูรูฮูดา ติปร ิ 
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวรอสละ เจะสะมะแอ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวรุสอานีตา สการียา  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวอัสมีตา ดือราแม  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวอายู ดอสะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวฟาซีรา นาเซ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 7 ป
การศกึษา 2560 (การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวเบบีกนตีนี เจะแม็ง  
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 16 
ประจำปการศึกษา 2561 (กีฬามวยไทยสมัครเลนเลน (หญิง) รุน แบบตั้ม
เวท น้ำหนักไมเกิน 54 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 

นางสาวเบบีกันตีนี เจะแม็ง  
การแขงขันกีฬานักเรยีน นักศึกษา อาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ 16 
ประจำปการศึกษา 2561 (รางวัลอนุรักษศิลปะมวยไทยไหวครูสวยงาม (หญิง) 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

ภาค สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา 



 

สวนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  ประกอบดวย  ๔  มาตรฐาน  ๑๐  ประเด็นการ
ประเมิน  ๓๒  ตัวชี้วัด  ดังนี ้
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
    การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1.1 ดานความรู 
    ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
    ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ
การดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
    ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที ่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศกึษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 



 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ
    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที ่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผู บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู เรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื ่อสรางสังคมแหงการเรียนรู  มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั ้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
    สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
 



 

สวนที่  ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1) ดานความรู  

1.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  

1.1.1  เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  ระดับ ปวช.  108  คน 

ระดับ ปวส.  146  คน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 627  คน   

1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  ระดับ ปวช.  รอยละ 99.08 

ระดับ ปวส.  รอยละ 58.63   
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ  100  

1.1.3  ผลสะทอน  :  องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับสถานศึกษาในการดูแลแนะแนวผูเรียน 

 

       1.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
     1.2.1) เชิงปริมาณ : 
   1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 คน 
   2. จํานวนผู เรียนประสบความสําเร็จสู การเปนผู ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 คน 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 2 
ดาว 
     1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ  
ยกยองสถานศกึษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
       

       1.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
     1.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จำนวน 
11 ชิ้น และงานวิจัยจำนวน 40 ชิ้น   
     1.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 



 

       1. เครื่องกรีดงานจักสาน , เครื่องปนไฟฟาพลังงานประปา , น้ำมะนาวผสมน้ำ
มะกรูด (แบบผง) , ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. 
       2. คอนกรีตพรุน , เครื่องปอกมังคุด , ซองใสทิชชูจากผาปาเตะ รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ อศจ. 
       3. เครื่องอารคสปอรตพกพา , Wine basket รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ อศจ. 
       4. กรงนกหัวจุกจำลอง , กระปุกออมสิน รางวัลชมเชย ระดับ อศจ. 
       5. ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชมเชย ระดับภาค 
   
     1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชน
หรือเผยแพร   
 

       1.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
     1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ 
ปวช. 30 คน ระดับ ปวส. 3 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 คน 
     1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  
       1. ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก รองชนะเลิศระดับจังหวัด 1 
       2. ทักษะงานยานยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสชนะเลิศระดับจังหวัด
  
       3. ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       4. ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       5. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       6. ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Mobile Amplifier 
รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       7. ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
  
       8. ทักษะงานฝกฝมือ ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
       9. การประกวดพูดในที ่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ English Public Speaking 
Contest รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
      10. การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ Demonstration Contest ชนะ 
เลิศ ระดับจังหวัด  
      11. การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรชาติไทย ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  
      12. ทักษะตัดผมชายสไตลสมัยนิยม ชนะเลิศ ระดับจังหวัด,รางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทอง ระดับภาคใต  
      13. การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
      14. การประกวดรองเพลงไทยสากล )สตริง (หญิง  รองชนะเล ิ ศระด ับจ ั งหวั ด
  
      15. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 



 

      16. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย ชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด 
      17. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงสากล หญิง ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      18. การประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง  ชนะเลิศระดับจังหวัด 
     19. การแขงขันทักษะวิชาชีพ The Marketing Challeng ชนะเลิศระดับจังหวัด 
     20. การแขงขันทักษะอาหารจานเดียว  ชนะเลิศระดับจังหวัด , รางชมเชย (ระดับ
เหรียญเงิน) ระดับภาคใต 
     1.4.3) ผลสะทอน  :องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศกึษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
 

       1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     1.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมารตราวิชาชีพ ระดับ ปวช. 
104 คน ระดับ ปวส.135 คน 
     1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
ระดับ ปวช. รอยละ 78.10 ระดับ ปวส. รอยละ 72.10 
     1.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยอง สถานศกึษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  

 

       1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
     1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช. 113 คน ระดับปวส. 187 คน 
     1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศกึษา (V-NET) รอยละ 49.40 
     1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศกึษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  
 

       1.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
     1.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. มีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ตอ 
   ระดับปวช. 68 คน  
   ระดับปวส  . 78 คน  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 345 คน รวม 491 คน  
     1.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปการศึกษาที่
ผานมามีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา  
   ระดับ ปวช.  รอยละ 98.55  
   ระดับ ปวส.  รอยละ 96.29 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ 55.02 
     1.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน



 

ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ดานความรู ผลการประเมินความพึงพอใจดานความรูเฉลี่ย 58.63 รอยละ 99.08  
 

2) ดานทักษะและการประยุกตใช 
2.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  

2.1.1  เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  ระดับ ปวช.  108  คน 

ระดับ ปวส.  146  คน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 627  คน   

2.1.2  เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  ระดับ ปวช.  รอยละ 99.08 

ระดับ ปวส.  รอยละ 58.63   
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ  100   

       2.1.3  ผลสะทอน  :  องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับสถานศึกษาในการดูแลแนะแนวผูเรียน 
  

       2.2) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 
   1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 คน 
   2. จํานวนผู เรียนประสบความสําเร็จสู การเปนผู ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 2 ดาว  
  2.2.3) ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ   
ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
 

       2.3) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
     2.3.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จำนวน 
11 ชิ้น และงานวิจัยจำนวน 40 ชิ้น   
     2.3.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 
       1. เครื่องกรีดงานจักสาน , เครื่องปนไฟฟาพลังงานประปา , น้ำมะนาวผสมน้ำ
มะกรูด (แบบผง) , ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. 
       2. คอนกรีตพรุน , เครื่องปอกมังคุด , ซองใสทิชชูจากผาปาเตะ รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ อศจ. 
       3. เครื่องอารคสปอรตพกพา , Wine basket รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ อศจ. 
       4. กรงนกหัวจุกจำลอง , กระปุกออมสิน รางวัลชมเชย ระดับ อศจ. 
       5. ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชมเชย ระดับภาค 



 

  2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ
เผยแพร   
 
       2.4) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
     2.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ 
ปวช. 30 คน ระดับ ปวส. 3 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 คน 
     2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  
        
       1. ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก รองชนะเลิศระดับจังหวัด 1 
       2. ทักษะงานยานยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสชนะเลิศระดับจังหวัด
  
       3. ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       4. ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       5. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       6. ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Mobile Amplifier 
รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       7. ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
  
       8. ทักษะงานฝกฝมือ ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
       9. การประกวดพูดในที ่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ English Public Speaking 
Contest รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
      10. การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ Demonstration Contest ชนะ 
เลิศ ระดับจังหวัด  
      11. การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรชาติไทย ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  
      12. ทักษะตัดผมชายสไตลสมัยนิยม ชนะเลิศ ระดับจังหวัด,รางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทอง ระดับภาคใต  
      13. การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
      14. การประกวดรองเพลงไทยสากล )สตริง (หญิง  รองชนะเล ิ ศระด ับจ ั งหวั ด
  
      15. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
      16. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย ชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด 
      17. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงสากล หญิง ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      18. การประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง  ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      19. การแขงขันทักษะวิชาชีพ The Marketing Challeng ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      20. การแขงขันทักษะอาหารจานเดียว  ชนะเลิศระดับจังหวัด , รางชมเชย(ระดับ
เหรียญเงิน) ระดับภาคใต 



 

  2.4.3) ผลสะทอน  :องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศกึษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
 

       2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
          2.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมารตราวิชาชีพ ระดับ ปวช. 
104 คน ระดับ ปวส.135 คน 
     
    2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
ระดับ ปวช. รอยละ 78.10 ระดับ ปวส. รอยละ 72.10 
     2.5.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยอง สถานศกึษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  

 

       2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
     2.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช. 113 คน ระดับปวส. 187 คน 
     2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศกึษา (V-NET) รอยละ 49.40 
     2.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศกึษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  
 

       2.7) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
     2.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. มีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ตอ 
   ระดับปวช. 68 คน  
   ระดับปวส  . 78 คน  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 345 คน รวม 491 คน  
     2.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปการศึกษาที่
ผานมามีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา  
   ระดับ ปวช.  รอยละ 98.55  
   ระดับ ปวส.  รอยละ 96.29 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ 55.02 
     2.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ดานความรู ผลการประเมินความพึงพอใจดานความรูเฉลี่ย 58.63 รอยละ 99.08 
 

   3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

        3.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  

3.1.1  เชิงปริมาณ  :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 



 

  ระดับ ปวช.  108  คน 
ระดับ ปวส.  146  คน 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 627  คน   

3.1.2  เชิงคุณภาพ  :  รอยละของผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
  ระดับ ปวช.  รอยละ 99.08 

ระดับ ปวส.  รอยละ 58.63   
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ  100  คน 

      3.1.3  ผลสะทอน  :  องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับสถานศึกษาในการดูแลแนะแนวผูเรียน  
 

       3.3) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  3.3.1) เชิงปริมาณ : 
   1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 คน 
   2. จํานวนผู เรียนประสบความสําเร็จสู การเปนผู ประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 10 คน 
  3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 2 ดาว  
  3.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอสมรรถนะ 
  

       3.4) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
     3.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จำนวน 
11 ชิ้น และงานวิจัยจำนวน 40 ชิ้น   
     3.4.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 
       1. เครื่องกรีดงานจักสาน , เครื่องปนไฟฟาพลังงานประปา , น้ำมะนาวผสมน้ำ
มะกรูด (แบบผง) , ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. 
       2. คอนกรีตพรุน , เครื่องปอกมังคุด , ซองใสทิชชูจากผาปาเตะ รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ อศจ. 
       3. เครื่องอารคสปอรตพกพา , Wine basket รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ อศจ. 
       4. กรงนกหัวจุกจำลอง , กระปุกออมสิน รางวัลชมเชย ระดับ อศจ. 
       5. ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชมเชย ระดับภาค 
  3.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ
เผยแพร   
 

       3.5) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
     3.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับ 
ปวช. 30 คน ระดับ ปวส. 3 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 คน 
     3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ  



 

            :ผลการแขงขัน         
       1. ทักษะงานเครื่องยนตเล็ก รองชนะเลิศระดับจังหวัด 1 
       2. ทักษะงานยานยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสชนะเลิศระดับจังหวัด
  
       3. ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       4. ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       5. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       6. ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ Mobile Amplifier 
รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
       7. ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ชนะเลิศ ระดับจังหวัด
  
       8. ทักษะงานฝกฝมือ ชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
       9. การประกวดพูดในที ่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ English Public Speaking 
Contest รองชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
      10. การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ Demonstration Contest ชนะ 
เลิศ ระดับจังหวัด  
      11. การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรชาติไทย ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  
      12. ทักษะตัดผมชายสไตลสมัยนิยม ชนะเลิศ ระดับจังหวัด,รางวัลชมเชย ระดับ
เหรียญทอง ระดับภาคใต  
      13. การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงหญิง รองชนะเลิศระดับจังหวัด  
      14. การประกวดรองเพลงไทยสากล )สตริง (หญิง  รองชนะเล ิ ศระด ับจ ั งหวั ด
  
      15. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
      16. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย ชนะเลิศ ระดับ
จังหวัด 
      17. การประกวดรองเพลง ประเภทเพลงสากล หญิง ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      18. การประกอบวงจรเครื่องขยายเสียง  ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      19. การแขงขันทักษะวิชาชีพ The Marketing Challeng ชนะเลิศระดับจังหวัด 
      20. การแขงขันทักษะอาหารจานเดียว  ชนะเลิศระดับจังหวัด , รางชมเชย(ระดับ
เหรียญเงิน) ระดับภาคใต 
  3.5.3) ผลสะทอน  :องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศกึษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
 

       3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมารตราวิชาชีพ ระดับ ปวช. 
104 คน ระดับ ปวส.135 คน 
     3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
ระดับ ปวช. รอยละ 78.10 ระดับ ปวส. รอยละ 72.10 



 

     3.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยอง สถานศกึษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ  

 

       3.7) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  
     3.7.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) ระดับปวช. 113 คน ระดับปวส. 187 คน 
     3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ดานอาชีวศกึษา (V-NET) รอยละ 49.40 
     3.7.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศกึษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET)  
       3.8) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
     3.8.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมาในระดับ ปวช.
และระดับ ปวส. มีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษา
ตอ 
   ระดับปวช. 68 คน  
   ระดับปวส  . 78 คน  
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 345 คน รวม 491 คน  
     3.8.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ในปการศึกษาที่
ผานมามีงานทำในหนวยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา  
   ระดับ ปวช.  รอยละ 98.55  
   ระดับ ปวส.  รอยละ 96.29 
   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รอยละ 55.02 
     3.8.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสำเร็จการศึกษา
ดานความรู ผลการประเมินความพึงพอใจดานความรูเฉลี่ย 58.63 รอยละ 99.08 
 

       3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  3.9.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5 กิจกรรม 
เชน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต และโครงการฝกอาชีพใหกับสถาบันปอเนาะ ดารุลอูลม เปนตน 
  3.9.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ระดับยอดเยี่ยม    
  3.9.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศกึษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา สรุปคุณภาพในระดับ ดเียี่ยม 
 

4.1.2 จุดเดน 
 - ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษารอยละ 80-100 ใหความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรมสงเสริมดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใช และดานคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค และมีการจัดกิจกรรมที ่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เชน กิจกรรมรอมฎอน
สัมพันธ กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมกีฬาสีภายในตอตานยาเสพติด เปนตน 



 

 - มีการฝกทักษะปฏิบัติจริงท้ังในสถานศึกษาและการฝกงานในสถานประกอบการ 
 - ผูเรียนมีความรูในดานทฤษฎีและมีทักษะในดานปฏิบัติผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

4.1.3 จุดท่ีควรพฒันา 
 - ควรพัฒนาใหผูเรียนสำเร็จการศกึษารอยละ 100 
 - ควรพัฒนาและสงเสริมใหมีการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมอยางตอเนื่อง 
 - ควรพัฒนาใหผูเรียนผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอยละ 100 
 

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - จัดโครงการแกไขปญหา เชนโครงการเยี่ยมบาน (ลดปญหาการออกกลางคนั)  
 - สงเสริมและจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ทันสมัยและเนนการปฏิบัติเพื ่อให
ผูสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานในสถานประกอบการได 
 
4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

       1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา ใหเปน
หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ รอยละ 66.67 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
ระดับ ดีมาก 
  1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 

       1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
  1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที ่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 6 สาขาวิชา 
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

บสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรั ปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม รอยละ 66.67 
  1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน ระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

       1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ
  1.3.1) เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรู ส ู การปฏิบัติที ่มีค ุณภาพ              
รอยละ 98  
  1.3.2) เชิงคณุภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ระดับดีมาก 
  1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหการยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
 



 

       1.4) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
  1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน 
ผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 61 คน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 98 
  1.4.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการจัดการ
เรียนการสอน สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ 

   2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
       2.1) การจัดการเรียนการสอน 
  2.1.1) เชิงปริมาณ : 
       1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศกึษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 61 คน 
       2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 50 คน 
       3. จํานวนครูที ่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย 61 คน 
      4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน 61 คน 
       5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหาการ
จัดการเรียนรู 45 คน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 99.74  
  2.1.3  ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

       2.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 
       1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 62 คน 
       2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และรายวิชา
เปนปจจุบัน 62 คน 
       3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู 62 คน 
      4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการเรียน 61 คน 
      5. จํานวนครูผู สอนที ่ดูแลชวยเหลือผู เรียนรายบุคคลดานการเรียน และดานอื ่นๆ          
61 คน 
  2.2.2)  เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 83.80  
  2.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

       2.3) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 



 

  2.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ในการจัดการเรียนการสอน 55 หอง 
  2.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที ่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 78.57  
  2.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สรุปคุณภาพใน
ระดับ ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 

   3) ดานการบริหารจัดการ 
       3.1) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
  3.1.1) เชิงปริมาณ  : 
       1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
       2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 12 คน 
       3. จำนวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 41 คน 
       4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 41 คน 
       5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชพีที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร 27 คน 
  3.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วชิาชีพ รอยละ 59.03          
  3.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
 

       3.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  3.2.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
รอยละ 100                    
  3.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
ระดับดีเลิศ   
  3.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษา 
 

       3.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3.3.1) เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 
  3.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
  3.3.3) ผลสะทอน    :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 
 



 

       3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  3.4.1) เชิงปริมาณ  : 
       1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี รอยละ 66.66                         
       2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 11.67                
  3.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระดับยอดเยี่ยม  
  3.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เชน บริษัทพิธานพานิชณ จำกัด , โครงการชลประทานนราธิวาส , 
สำนักงานชลประทานที่ 17 , การไฟฟาอำเภอสุไหงโก-ลก , บริษัท ทีโอที จำกัด นราธิวาส 
       3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  3.5.1) เชิงปริมาณ  :รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 66.60                 
  3.5.2) เชิงคุณภาพ  :ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน ระดับยอดเยี่ยม 
  3.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชน การระดมผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศมา
พัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 
 

       3.6) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
  3.6.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ
พัฒนาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู รอยละ 100                 
  3.6.2) เช ิ งค ุณภาพ  : ผลการประเม ินและข อม ูลอาคารสถานท ี ่  ห อง เร ียน 
หองปฏิบัติการโรงฝกงานหรืองานฟารม ระดับยอดเยี่ยม 
  3.6.3) ผลสะทอน  : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
 

       3.7) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
  3.7.1) เชิงปริมาณ  : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา 
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษา
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3.7.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระดับดีเลิศ 
  3.7.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผู ใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ระดับมากดวยคาเฉลี่ย 4.00   
 

       3.8) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
  3.8.1) เชิงปริมาณ  :  รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
รอยละ 80             
  3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรู และศูนยวิทยบริการ 
ระดับยอดเยี่ยม 



 

  3.8.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรู และศูนยวิทย
บริการระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4. 54 
 

       3.9) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  3.9.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน
และสถานศึกษา 327.1 Mbps        
  3.9.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
  3.9.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.30 
 

       3.10) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
   
  3.10.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง ในการจัดการเรียนการสอน 55 หอง 
  3.10.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 78.57  
  3.10.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือการจัดการสอนในชั้นเรียน ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.12 
 

   4) ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ
       4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาค ี
  4.1.1) เชิงปริมาณ  : 
       1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 55 คน 
       2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 14 คน 
       3. จำนวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 45 คน 
      4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 43 คน 
      5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรอืเผยแพร 10 คน 
  4.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ รอยละ 78.2          
  4.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
 

       4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  4.2.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน รอยละ 66.60                 
  4.2.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ระดับยอดเยี่ยม 



 

  4.2.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชน การระดมผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศมา
พัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 
 

       4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  4.3.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5 กิจกรรม 
เชน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต และโครงการฝกอาชีพใหกับสถาบันปอเนาะ ดารุลอูลม เปนตน 
  4.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ระดับยอดเยี่ยม    
  4.3.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศกึษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา สรุปคุณภาพในระดับ ดเียี่ยม 
 
 

       4.4) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  4.4.1) เชิงปริมาณ  : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงาน
และสถานศึกษา 327.1 Mbps        
  4.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
  4.4.3) ผลสะทอน   :  ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษาระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.30 
 

       4.5) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  
  4.5.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ในการจัดการเรียนการสอน 55 หอง 
  4.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที ่มีระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 78.57  
  4.5.3) ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการสอนในชั้นเรียน ระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.12 
 

4.2.2 จุดเดน 
 - มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลาย การฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของชุมชน เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 
 - สถานศึกษาไดสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือนำมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน และการไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองความรู คุณธรรมจริยธรรม 
 - มีการรวมกันกำหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และเปาหมาย เพ่ือการดำเนินงานตามแผน 
 

4.2.3 จุดท่ีควรพฒันา 
 - ควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหมๆอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน 
 - สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับประกาศ เกียรติคุณยกยองความรูความสามารถ
อยางตอเนื่อง 



 

 

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - สำรวจความตองการในการพัฒนาหลักสูตรรวมกับชุมชน หนวยงาน สถานประกอบการ 
 - ควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดาน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน 
 - ควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการโดยใหผูรับผิดชอบจัดทำรูปเลมสรุปรายงานผลให
เปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
   1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

       1.1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ  : 
       1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 62 คน 
       2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 12 คน 
       3. จำนวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน 41 คน 
       4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 41 คน 
       5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับหรือเผยแพร 27 คน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ  : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ รอยละ 59.03          
  1.1.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอสมรรถนะของครูผูสอน 
 

       1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
  1.2.1) เชิงปริมาณ  : รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
รอยละ 100                    
  1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ระดับดีเลิศ   
  1.2.3) ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษา 
 

       1.3) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 



 

  1.3.1) เชิงปริมาณ  : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 
  1.3.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
  1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 
 

       1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
  1.4.1) เชิงปริมาณ  :รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน รอยละ 66.60                 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ  :ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน ระดับยอดเยี่ยม 
  1.4.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนเชน การระดมผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากตางประเทศมา
พัฒนาทักษะดานภาษาและการสื่อสาร 
  

       1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  1.5.1) เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 5 กิจกรรม 
เชน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต และโครงการฝกอาชีพใหกับสถาบันปอเนาะ ดารุลอูลม เปนตน 
  1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
ระดับยอดเยี่ยม    
  1.5.3) ผลสะทอน   :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศกึษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา สรุปคุณภาพในระดับ ดเียี่ยม 
 

2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
       2.1) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
     2.1.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค จำนวน 
11 ชิ้น และงานวิจัยจำนวน 40 ชิ้น   
     2.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 
       1. เครื่องกรีดงานจักสาน , เครื่องปนไฟฟาพลังงานประปา , น้ำมะนาวผสมน้ำ
มะกรูด (แบบผง) , ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. 
       2. คอนกรีตพรุน , เครื่องปอกมังคุด , ซองใสทิชชูจากผาปาเตะ รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ระดับ อศจ. 
       3. เครื่องอารคสปอรตพกพา , Wine basket รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ อศจ. 
       4. กรงนกหัวจุกจำลอง , กระปุกออมสิน รางวัลชมเชย ระดับ อศจ. 
       5. ชุดรับแขกผลิตภัณฑกระจูด รางวัลชมเชย ระดับภาค 
  2.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ ยก
ยองสถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือ
เผยแพร   
 



 

       2.2) การจัดการเรียนการสอน 
  2.2.1) เชิงปริมาณ : 
       1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศกึษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 61 คน 
       2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน 50 คน 
       3. จํานวนครูที ่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย 61 คน 
      4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน 61 คน 
       5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหาการ
จัดการเรียนรู 45 คน 
  2.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 99.74  
  2.2.3  ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ 
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 

4.3.2 จุดเดน 
  - มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานหรือสถานประกอบการใหมๆอยูสม่ำเสมอ 
  - มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคท่ีสามารถนำไปใชประโยชนไดจริงใน
สถานศึกษาและชุมชน 
 

4.3.3 จุดท่ีควรพฒันา 
  - ควรพัฒนา ตอยอดชิ ้นงานนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสามารถนำไปใชประโยชนในระดับชุมชน สังคมตอไป 
  - ควรเชิญครูพิเศษ วิทยากรที่มีประสบการณจริง มารวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน 
 

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  - สถานศึกษาควรสงเสร ิม สนับสนุน พัฒนาใหผ ู  เร ียนมีสมรรถนะในการจ ัดทำ
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม งานสรางสรรค หรืองานวิจัยท่ีมีคุณภาพ



สวนที่  ๕ 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 

 
 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  จำนวน  ๕  ดาน  ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี ้
 

5.1  ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และ  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (ปวส.)  และ  หรือการฝกอบรมวิชาชีพ  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  จำนวน          
5  ดาน  25  ขอ  การประเมิน  ดังนี ้
 5.1.1  ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
  การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ  ทักษะและการประยุกตใช  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ปรากฏผลดังตารางที่  1 
ตารางที่  1  ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสำเร็จการศกึษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 4 ดีเลิศ 2 8 
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

1 กำลังพัฒนา 3 3 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 1 กำลังพัฒนา 2 2 
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 1 กำลังพัฒนา 20 20 
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ดานอาชีวศกึษา (V-NET) 
1 กำลังพัฒนา 3 3 

8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จ
การศกึษา 

4 ดีเลิศ 15 60 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 121 
รอยละของคะแนน  ดานที่  1          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          250 
 

 121x 100 
     250 
=  48.4 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  1  ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
  ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

  



 

5.1.2ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่  21  ปรากฏผลดังตารางที่  2 
ตารางที่  2  ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

 1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

1 กำลังพัฒนา 3 3 

2.  การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

  5  

 2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัต ิ

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 38 
รอยละของคะแนน  ดานที่  2          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          50 
 

 38 x 100 
       50 
=  76 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
  ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.3ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู  ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู  ตามมาตรฐานตำแหนง  สายงานครูผูสอน  และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร  จัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  ปรากฏผลดังตารางที่  3 
ตารางที่  3  ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (20) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1. ครูผูสอน   10  

 1.1  การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 
 1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4 ยอดเยี่ยม 2 8 

2.  ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 
 2.2  การบริหารจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 98 
รอยละของคะแนน  ดานที่  3          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          100 
 

 98 x 100 
        100 
=  98 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
  ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.4  ดานการมีสวนรวม 
  สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนใหสถานประกอบการ  บุคคล  ชุมชน  องคกรตาง ๆ  มีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางท่ี  4 
ตารางที่  4  ผลการประเมนิดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (20) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
 1.1  การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 
 1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

 1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน  ดานที่  4          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          50 
 

  50x 100 
        50 
=  100 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
  ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.5  ดานปจจัยพื้นฐาน 
  สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูและสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน  หรืองานฟารม  และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการ  เอื้อตอการจัดการเรียนรู  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางที่  5 
ตารางที่  5ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน  หรืองานฟารม 
5  2 10 

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 5  2 10 
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5  2 10 
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5  2 10 

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2  2 4 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 44 
รอยละของคะแนน  ดานที่  5         ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          50 
 

 44 x 100 
        50 
=  88 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง  5  ดาน  ปรากฏผลดังตารางที่  6 
ตารางที่  6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเปนรายดาน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

คาน้ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมินแต

ละดาน 

รอยละของคะแนนท่ีไดจากกาประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินของดานxน้ำหนักคะแนนของดาน) 
                     คะแนนรวมของดาน 

1 ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 50 121  121 x 50         =  24.20 
        250                  

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10 38   38 x 10         =  7.60 
        50                  

3 ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 

20 98   98 x 20         =  19.60 
        100                  

4 การมีสวนรวม 10 50   50 x 10         =  10.00 
        50                  

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 44   44 x 10         =  8.80 
        50                  

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 351 70.20 
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป) 
    ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99) 
    ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99) 
    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2  ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝกอบรมวิชาชีพ  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  จำนวน  5  ดาน  21  ขอการประเมิน  ดังนี ้
 5.2.1  ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
  การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ  ทักษะและการประยุกตใช  คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
ตารางที่  1  ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน   10  
2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค   10  
3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 

หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  5  

4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   5  
5 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จ

การศกึษา 
  20  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน  ดานที่  1          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          250 
 

...........x 100 
        250 
=  ……………. 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  1  ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  และมีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่  21  ปรากฏผลดังตารางที่  2 
ตารางที่  2  ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (10) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

 1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง
เปนระบบ 

  2  

 1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

  3  

2.  การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

  5  

 2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัต ิ

  2  

 2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน 

  3  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน  ดานที่  2          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          50 
 

...........x 100 
        50 
=  ……………. 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.3 ดานผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
  สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู  ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู  ตามมาตรฐานตำแหนง  สายงานครูผูสอน  และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร  จัดการศึกษาให
บรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  ปรากฏผลดังตารางที่  3 
ตารางที่  3  ผลการประเมนิดานครผููสอนและผูบริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (20) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1. ครูผูสอน   10  

 1.1  การจัดการเรียนการสอน   5  
 1.2  การบริหารจัดการชั้นเรียน   3  
 1.3  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ   2  

2.  ผูบริหารสถานศึกษา   10  
 2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   5  
 2.2  การบริหารจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  5  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน  ดานที่  3          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          100 
 

...........x 100 
        100 
=  ……………. 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.2.4  ดานการมีสวนรวม 

  สถานศึกษามีการสงเสริม  สนับสนุนใหสถานประกอบการ  บุคคล  ชุมชน  องคกรตาง ๆ  มีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางท่ี  4 
ตารางที่  4  ผลการประเมนิดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (20) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 
  5  

2 1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา   5  
ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  

รอยละของคะแนน  ดานที่  4          ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          50 
 

...........x 100 
        50 
=  ……………. 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.2.5  ดานปจจัยพื้นฐาน 

  สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูและสภาพแวดลอม  ภูมิทัศน  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  
แหลงการเรียนรู  โรงฝกงาน  หรืองานฟารม  และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน
หรือผูรับบริการ  เอื้อตอการจัดการเรียนรู  สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา  ปรากฏผลดังตารางที่  5 
ตารางที่  5  ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจำแนกเปนรายการประเมิน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน  
คาน้ำหนัก 
    (50) 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 
คะแนน ระดับ 

คุณภาพ 
1 อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  

โรงฝกงาน  หรืองานฟารม 
  2  

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค   2  
3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ   2  
4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน

ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  2  

5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  2  

ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน  
รอยละของคะแนน  ดานที่  5         ผลรวมคะแนนที่ได x 100 
                                                          50 
 

...........x 100 
        50 
=  ……………. 

สรุป  ระดับคุณภาพสถานศึกษา  ดานที่  2  ดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99)กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2.6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง  5  ดาน  ปรากฏผลดังตารางที่  6 
ตารางที่  6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเปนรายดาน 
 

 
ขอท่ี 

 
รายการประเมิน 

คาน้ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ไดจาก
การประเมินแต

ละดาน 

รอยละของคะแนนท่ีไดจากกาประเมิน 
(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมินของดานxน้ำหนักคะแนนของดาน) 
                     คะแนนรวมของดาน 

1 ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา 50  ...........x 50         =  ……………. 
        250                  

2 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

10  ...........x 10         =  ……………. 
        50                  

3 ครูผูสอนและผูบริหาร
สถานศึกษา 

20  ...........x 20         =  ……………. 
        100                  

4 การมีสวนรวม 10  ...........x 10         =  ……………. 
        50                  

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10  ...........x 10         =  ……………. 
        50                  

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม   
สรุป  ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป) 
    ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99) 
    ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99) 
    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวา  50.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่  ๖ 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 
 ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มาศึกษา
วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพ่ิมขึ้น  โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ  “ยอดเยี่ยม”  รายละเอียดดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  (แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม) 

1. พัฒนาผูเรียนและผูสำเร็จการศกึษาใหมีความรูเชิง
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค 
สามารถเปนผูประกอบการหรือทำงานในสถาน
ประกอบการจนเปนที่ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับที่
สูงข้ึน  
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสงเสริมผูเรียนให
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง  
3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน โดยการ
สงเสริมทั้งดานปริมาณ คุณภาพ การไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคณุยกยอง  
4. พัฒนาอาคารสถานท่ีและสงเสริมการใชอุปกรณ
เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมตอการ
เรียนรู  
5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

1. โครงการปจฉิมนิเทศผูสำเร็จการศึกษา และมอบใบ
ประกาศนียบัตร  
2. โครงการสอนเสริมและการทดสอบทางดาน
อาชีวศกึษา V-Net )ติว(  

3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานและการฝกอาชีพ
ในสถานประกอบการ  
4. โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา  
5. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
6. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  
7. โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
8. โครงการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
MOU 
9. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  
10. โครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
11. โครงการสงเสริมการสอนอิสลามศึกษา  
12. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก.  แนวทางการเขยีนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

 (Self Assessmenr Report  :  SAR) 
ข. รางวัลที่สถานศึกษา  ครู  บุคลากร  และผูเรยีนไดรับ 
ค. เอกสาร  หลักฐาน  ที่ใชอางอิง 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessmenr Report  :  SAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessmenr Report  :  SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


