
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖2 
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วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คำนำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖  
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๔๗ กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตราที่ 
๔๘  กำหนดใหมีหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใหถือวา
การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที ่ตองดำเนินการอยางตอเนื ่อง         
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป 
 วิทยาลัยฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนอยางยิ่ง  
จึงไดจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษากำหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน                  
3  มาตรฐาน  9  ประเด็น  เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  และผูปกครอง  รวมทั้ง
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน  (สมศ.)  เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอกไดรับทราบ 
 วิทยาลัยฯ  ขอขอบคุณ สาขาวิชา สาขางาน  คณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพ และ
บุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสงผลใหรายงานการ
ประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ  ในครั้งนี้สำเร็จลงไดดี 
 

 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

             พฤษภาคม  ๒๕๖3 
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 หนา 3 
 

สารบญั 
 
 

เรื่อง                    หนา 
 
คำนำ 
คำชี้แจง 
สารบัญ 
สวนที่  ๑  บทสรุปสำหรับผูบริหาร        5 
สวนที่  ๒  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        10 
สวนที่  ๓  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       70 
สวนที่  ๔  รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  73 
สวนที่  ๕  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561  87 
สวนที่  6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม   93 
สวนที่  7  แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      95 
 
ภาคผนวก 

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

ค)  เอกสาร  หลักฐาน ที่ใชอางอิง 
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สวนที่  ๑ 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
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 หนา 5 
 

 
สวนที่  ๑ 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การนำแผนสูการปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ บรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษามีแนวทางดำเนินการ ดังนี้  
 

1. การนำแผนสูการปฏิบัติ  
           1.1 ประชุมสรางความรู ความเขาใจสาระสำคัญขององคประกอบตาง ๆ ในแผนใหกับบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดรับทราบ และมีสวนรวมใหการสนับสนุนเพื ่อใหการนำแผนสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 1.2 ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน กำกับติดตามใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน ที่กำหนด  
           1.3 คณะกรรมการที ่ไดรับมอบหมายและบุคลากรที ่เกี ่ยวของใหความรวมมือ แสวงหาประสาน 
เครือขายภายนอก และภาคเอกชนเขารวมพัฒนาการด าเนินงานตามแผน  
           1.4 จัดใหมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มุงเนนการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน 
โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จเปนเปาหมายสำคัญ  
           1.5 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถบริการไดตรงตาม ความตองการและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง  
         2. การกำกับ ติดตามและประเมินผล  
          2.1 ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ หรือการใชทรัพยากรตางๆ ที ่ใชในโครงการ             
ตามแผน วาเปนไปตามที่ไดกำหนดในโครงการ/กิจกรรม มากนอยเพียงใด  
          2.2 กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการในการปฏิบัติงานวาเปนไปตามแผน/กิจกรรม                      
ที่กำหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง  
          2.3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ วาเปนไปตาม วัตถุประสงคของ
โครงการ เปาประสงค และตัวชี้วัดที่กำหนดไวมากนอยเพียงใด  
 2.4  สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 
 

จุดเดน 
         1. เปนสถานศกึษาดานวิชาชีพที่มีสถานศกึษาเดียวในพ้ืนที่อำเภอสุไหงโก-ลก  
         2. สถานศึกษามีศักยภาพในการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของทองถิ่น
ดานธุรกิจบริการ  
         3. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับระกาศ           
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระบบทวิภาคี  ระบบภาคี  
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 หนา 6 
 

         4. สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ  
         5. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ  
         6. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง  
         7. ครูของสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพและประสบการณ ในการปฏิบัติงาน  
         8. ผูเรียนและผูสำเร็จการศกึษามีความรูทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม  
 
จุดท่ีควรพฒันา 
         1. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางตอเนื่อง  
         2. ติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา  
         3. สงเสริมการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพครูที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร  
         4. วางแผนงาน/โครงการ เพ่ือลดจำนวนนักเรียน  นักศึกษา  ออกกลางคนั 
    

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        1.  ควรมีการพัฒนาจัดทำวิจัยอยางตอเนื่อง 
        2.  ควรปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษาใหครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
        3.  ควรมีการพัฒนาครูใหตรงกับการพฒันาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ 
สถานศึกษาไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

(พรบ.) สรางคนดี สรางคนเกง และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยจัดการศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร
และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ทองถิ่น ทั้งนี้  ไดบูรณาการจัดการศึกษารวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยสถานศึกษามีการจัดทำโครงการลงนามความรวมมือกับหนวยงานราชการ  สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสุ
ไหงโก-ลก  และในอำเภอใกลเคียง  โดยมีการสำรวจจากหนวยงานราชการ  สถานประกอบการจากนักเรียน  
นักศึกษาเขาฝกประสบการณในแตละปการศึกษา และหนวยงานราชการที่นักเรียน  นักศึกษาที่ศึกษาระบบทวิ
ภาคี  เขารวมลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ  สถานประกอบการ  และสถานศึกษาไดรวมมือกับ
อำเภอ ตำบล หมูบาน และสถานประกอบการ โดยมีการออกอำเภอเคลื่อนที่ , FIX IT Center , โครงการรอมฎอน
สัมพันธ , โครงการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ , โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารประจำ
ทางหมวด 2 หมวด 3 ตามความรวมมือ ระหวางสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับขนสงทางบก 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ไดดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ โดยการสรางเยาวชนของชาติใหเปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยผานกระบวนการ
จัดการดำเนินโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นมาเพิ่มเติม 
เพื่อใหมีความหลากหลายทางประสบการณมากยิ่งขึ้น สรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ 
เอกชน และตางประเทศ จากการดำเนินการดังกลาว วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จึงบรรลุเปาประสงคของ
หนวยงานตนสังกัดอยางเปนภาคภูม ิ
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 -2579  
 1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนากาลังคนดานอาชีวศกึษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ  
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 หนา 7 
 

 3. การพัฒนาศักยภาพกาลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการ ในการ
พัฒนาประเทศ  
 4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศกึษา  
 5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2562 -2566  
       วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  
 1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีวศึกษา  
 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา และฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคณุวุฒิ
อาชีวศึกษา  
 3. สรางเครอืขายและสงเสริมความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ  
 4. ขยายโอกาสดานวิชาการและวิชาชีพสูสังคมแหงการเรียนรู  
 5. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาองคความรู ดานวิชาชีพ  
 6. จัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) 
4.1  ความเปนมาและความสำคัญ    
          การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียน
ในสายวิชาชีพ เมื่อผูเรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพรอมกัน  การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา เปน
แนวคิดใหมและเปนการสรางนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหมที่เปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางดานวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูความสามารถ
ตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากกวาการมีวุฒิการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพียงอยางเดียว เปนความรวมมือการจัดการศึกษาระหวางสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการตาง ๆ ในการ
จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกัน การเทียบโอนหนวยกิต รวมทั้งการฝกงานในสถานประกอบการ แนวคิด
ในการจัดการศึกษารูปแบบคูขนาน เริ่มตนเมื่อป 2553 ภายใตโครงการ “รอยเอ็ดโมเดล” โดยหลังจากไดมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 และ
กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 หลังจากมีโครงการนำรองของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา 
พบวาจำนวนผูเรียนสายสามัญที่สมัครเขารวมโครงการเรียนในรูปแบบดังกลาวมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
หลักการสำคัญในการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาคือ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในสถานศึกษาสาย
สามัญที่ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล หรือไมมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในบริเวณใกลเคียง ไดเขาสูระบบการอาชีวศึกษาที่
เปนการปูพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตาง ๆ 
     สรุปแลวทวิศึกษา คือ การจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความ
ประสงคจะเรียนควบคูกันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อครบกำหนดตามหลักสูตรผูเรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพไปพรอมกัน ทั้งนี้ไดมีกำหนดการจัดการเรียนการสอน
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โดยวิธีทำความตกลงรวมมือกันระหวางสถานศึกษาที่เปดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปาหมายการอาชีวศึกษา มาตรา 6 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  เพ่ือผลิตและพัฒนา
กำลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให
สูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนำความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา
ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพโดยอิสระได คุณภาพผูสำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และ
สาขาวิชาตาง ๆ จะตองครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คอื 1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค  2. ดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป  3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ  
 

4.2  วัตถุประสงค 
        1.  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัด
และความสนใจ 
       2.  เพ่ือขยายกลุมเปาหมายไปสูผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา 
        3.  เพื่อเปนทางเลือกสำหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคที่จะเรียนควบคูไป
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

4.3  กรอบแนวคิด (ถามี) 
         - 
 

4.4  วิธีการดำเนินงาน 
       1.  สำรวจความตองการในการเปดการเรียนหลักสูตรไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ 
       2.  ประชุมผูบริหารและผูที่เก่ียวของที่มีความประสงคจะเปดการเรียนรวมหลักสูตร 
       3.  จัดทำแผนการเรียนรวมหลักสูตร 
       4.  จัดทำตารางเรียน 
       5.  จัดการเรียนการสอนรวมระหวางสถานศึกษา 
      6.  นิเทศการเรียนการสอน 
       7.  วัดและประเมินผลการเรียน 
 

4.5  ผลการดำเนินงาน 
      มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรวมหลักสูตร  จำนวน  3  โรงเรียน 
         -  โรงเรียนธัญธารวิทยา  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส         
         -  โรงเรียนสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส       
         -  โรงเรียนเวียงสุวรรณ  อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส       
 

4.6  ประโยชนที่ไดรับ 
      1. นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศกึษาและสามารถทำงานตามความถนัดและความสนใจ 
      2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเขาสูหลักสูตรอาชีวศกึษา 
      3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจะเรียนควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
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สวนที่  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่  2 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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สวนที่  2 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศกึษาประกอบดวยสาระท่ีสำคัญ  ดงัน้ี 
 

๒.๑  ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 

๒.๑.๑  ท่ีตั้ง 
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๒.๑.๒  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 
 

 
 
 
 

 
 

 

  สืบเนื่องจาก เมื่อป พ .ศ .   ๒๕๓๕ การเรียนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส  
ไดรับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกและอำเภอใกลเคียงเปนจำนวนมากจึงมีการรองขอให
วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสเปดการสอนหลักสูตรระยะสั้นขึ้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ทางวิทยาลัยสารพัดชาง
นราธิวาสจึงไดเปดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นขึ้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ตามที่ประชาชนรองขอโดยใชอาคารเรียน
โรงเรียนบานสุไหงโก-ลก เปนการชั่วคราว ตอมาเมื่อ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ กรมอาชีวศึกษาไดนำนางดำ บุญ
รักษ เขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เพ่ือทูลเกลาถวายที่ดิน จำนวน ๑แปลง เนื้อที่ ๗ ไร 
๑ งาน  ตั ้งอยูที ่ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อใชเปนที่กอสราง
วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ                 
ทรงพระราชทานที่ดินดังกลาวแกกรมอาชีวศึกษา เพ่ือใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค 

  ดังนั้นในป พ .ศ . ๒๕๓๗ วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสโดยนายมาโนชญ เนาวสินธซึ่งดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการอยูในขณะนั้นไดขออนุมัติกรมอาชีวศึกษาใหวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส สาขาอำเภอ               
สุไหงโก-ลก  เปนสถานศึกษาใหมแยกจากวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสพรอมทั้งเปลี่ยนชื่อใหมเปน วิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก เพราะในระยะเวลา  ๒ ป  ท่ีเปดสอนมีประชาชนสนใจและมีความตองการเรียนเปนจำนวนมาก 
  ป พ .ศ . ๒๕๓๗ กรมอาชีวศึกษาไดออกคำสั ่งกรมอาชีวศึกษา ที ่ ๓๗๔๔ /๒๕๓๗เรื ่อง แตงตั้งผู
ประสานงานในการจัดตั้งสถานศึกษาแหงใหม ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๓๗โดยกรมอาชีวศึกษาไดมีคำสั่งแตงตั้ง
นายมาโนชญ  เนาวสินธ  ตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส เปนผูประสานงานในการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส อีกตำแหนงหนึ่งเนื่องจากที่ดินที่ไดรับพระราชทานจำนวน ๗ ไร
เศษที่มีอยูเดิมนั้นไมเพียงพอกับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  ผูประสานงานในการจัดตั้งจึงไดติดตอ
ประสานงานเพื่อขอใชท่ีดินของโครงการชลประทานมูโนะอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนท่ีดินราชพัสดุ 
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  ทำหนาที่ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และ
แตงตั้งนายประดิษฐ  เทพพรหม อาจารย ๒ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  และนายสมบัติ  ธนรัช  อาจารย ๒ 
ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาการอาชีพสุไหงโก-ลก เนื่องจากนายสมบัติ ธน
รัช  มีความจำเปนสวนตัวและไดบันทึกไมรับหนาที่ผูชวยผูอำนวยการ ป  พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมอาชีวศึกษา จึงได
แตงตั้งผูชวยผูอำนวยการเพิ่มเติมอีกโดยคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๒๗๑๘/๒๕๔๐  เรื่องแตงตั้งทำหนาที่ผู ชวย
ผูอำนวยการวิทยาลัยใหนายมงคล  กินแหลม  ตำแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๖ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส  ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 ป พ.ศ.๒๕๓๙ นายชม  จันทรเมืองและนายประดิษฐ  เทพพรหม ไดรับทราบคำสั่งดังกลาวแลวจึงได
ดำเนินการติดตอประสานการขอใชที่ดินตอเนื่องจากที่วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสโดยไดติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ  ดังตอไปนี้  โครงการชลประทานมูโนะ กรมชลประทาน ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาสและกรรมธนา
รักษ เพื่อจัดทำรายละเอียดขอใชที่ดินราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองดูแลของโครงการชลประทานมูโนะกรม
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ชลประทาน  จนไดรับอนุญาตใหใชที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๒ไร ๒งาน ๙๘  ตารางวา 
ตั้งอยูที่หมู ๓ ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือใชเปนที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 ป พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัย
การอาชีพระดับอำเภอ ดวยเหตุผลคือ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรใหขยายการศึกษาวิชาชีพ                    
ใหกวางขวางยิ ่งขึ ้น สอดคลองเพียงพอกับความตองการของประชาชนในชนบทและตรงความตองการของ
ตลาดแรงงานของทองถิ่น รวมทั้งกาวทันตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศจึงใหมีการจัดตั้ง
สถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับซึ่งเปนความ
ตองการของทองถิ่นรวมทั้งของประเทศอันจะเปนการเสริมสรางและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ฉะนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดประกาศตั้งสถานศึกษาวิชาชีพขึ้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาสโดยใชชื่อวา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศ
จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ ณ หมู ๓ ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  
  ป พ .ศ . ๒๕๓๙ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ไดรับงบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสรางจากกรม
อาชีวศึกษาโดยผูกพันปงบประมาณ ๒๕๓๙, ๒๕๔o และ๒๕๔๑  โดยไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,ooo,ooo บาท 
(ยี่สิบแปดลานบาทถวน)  ใหกอสรางอาคารตาง ๆ  ๘  รายการ  คือ 

อาคารเรียนและปฏิบัติการ  ๓  ชั้น            จำนวน   ๑   หลงั 
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 และประเภท
วิชาพณิชยกรรม ระดับตาง ๆ ดังนี ้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ป.ต.อ.) หรือโครงสรางหลักสูตรออกแบบรองรับ
นักเรียนจบประถมศึกษาปที่ 6 ตองเรียนในหมวดวิชาตางๆ รวมไมนอยกวา 81 หนวยกิต (3,600 ชั่วโมง) ใช
เวลา 3 ป เนนวิชาชีพ 6 สาขา เรียนจบไดประกาศนียบัตร ป.ต.อ. เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหมวดทักษะ
ชีวิต 63 หนวยกิต ประกอบดวย กลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

 

 กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมวิชาศิลปะ กลุมวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 18 หนวยกิต เปนวิชาชีพบังคับ กลุมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรม 
กลุมทักษะวิชาชีพพาณิชยกรรม กลุมทักษะวิชาชีพศิลปกรรม กลุมวิชาชีพทักษะคหกรรม กลุมทักษะวิชาชีพ
เกษตรกรรม กลุมทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยวกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 360 ชั่วโมง จัดการ
เรียนรูทั ้งในระบบและนอกระบบ สนับสนุนความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ทองถิ่น พัฒนาและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและสภาพของทองถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การดำรงชีวิต และโอกาสการมีงานทำ 

๒.๑.๓  การจัดการศึกษา 
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช(.  หลักสูตร 3 ป รับผูจบมัธยมศึกษาปที ่ 3 (ม .ศ . 3) หรือ
เทียบเทาเขาเรียนในระบบปกติ  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม4แผนกวิชาชางประกอบดวย 4 สาขาวิชา 4 สาขา
งาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบดวย 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน และประเภท

วิชาพณิชยกรรม 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 
    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 หรือเทียบเทาเขา
เรียนในระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 3 แผนกวิชาชางประกอบดวย 3 สาขาวิชา 3
สาขางาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบดวย 1 ชาสาขาวิ 1 สาขางาน และ
ประเภทวิชาพณิชยกรรม 4 แผนกวิชา ประกอบดวย 4 สาขาวิชา 4 สาขางาน ดังนี้  
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. แผนกวิชาชางยนต 
   1.1 สาขาวิชาชางยนต 
    1.1.1 สาขางานยานยนต 
  2. แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 
   2.1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 
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    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 
   3.1   สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 
    3.1.1  สาขางานภาษาตางประเทศธุรกิจ 
  4. แผนกวิชาการตลาด 
   4.1 สาขาวิชาการตลาด 
    4.1.1  สาขางานการตลาด 
 

  ๕.การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย )ทวิศึกษา(  คือการจัด
การศกึษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ )ปวช (.ใหแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค

ศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาหลักสูตรจะไดรับประกามจะเรียนในสายวิชาชีพ  เมื่อผูเรียนสำเร็จการศึกษาครบตา
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพรอมกัน   
 

กลุมเปาหมาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ขยายโอกาสตะเวนชายแดน 
 - ราชประชานุเคราะห 
 - การศกึษาสงเคราะห 
 - สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนตองการเรียน ๒ ระบบ 
 

วัตถุประสงค 
 1.เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน 
 2.เพ่ือขยายกลุมเปาหมายไปสูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 3.เพ่ือเปนทางเลือกสำหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีความประสงคจะเรียนควบคูไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(.ปวช) 
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5.การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เขารวมฝกอาชีพใน
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี  ๒ สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เปนนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน
และในขณะเดียวกันก็เปนพนักงานฝกอาชีพของสถานประกอบการดวยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคเีปนการจัด
การศึกษาดานอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผูเรียนหรือผูฝกหัด )Trainee) จะตองเรียนรายวิชา
สามัญรายวิชาชีพพ้ืนฐานโดยเรียนและฝกปฏิบัติเบื้องตนที่สถานศึกษา 

 

5.1 วัตถุประสงคของการฝกอาชีพ 
  5.1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีฝมือความรูความสามารถและทันตอเทคโนโลยี ตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ 
  5.1.3  เพ่ือเตรียมบุคลากรทางดานอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
 
 
 
 

 - ที่ตั้งอยูติดกับประเทศมาเลเซีย 
 ขนาดพ้ืนที่อำเภอสุไหงโก-ลก  ถือไดวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเปนศูนยกลางทางดาน
การคาและการลงทุนศูนยกลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของชายแดนภาคใตเนื่องดวยเปนหัวเมือง
เศรษฐกิจที่สำคัญมีดานศุลกากรที่เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทั้งนำเขา และสงออกไปยังประเทศ
เพ่ือนบาน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย 

 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 เปนศูนยกลางทางดานการคาและการลงทุน
ศูนยกลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของชายแดนภาคใตเนื่องดวยเปนหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญมี
ดานศุลกากรที ่เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี ่ยนสินคา ทั้งนำเขา และสงออกไปยังประเทศเพื ่อนบาน 

๒.๑.๓  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  และสังคมของสถานศึกษา 
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มาเลเซีย ประชากรประชากรอำเภอสุไหงโก-ลกมีหลายเชื้อชาติ มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อ
สายจีน  และชาวมาลายู  ศาสนา ประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนสวนใหญในเขตเมืองจะนับถือศาสนา
พุทธและศาสนาคริสต ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม 
 

 สถานท่ีทองเที่ยว 
   มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย  ไดแก 

ดานการคาชายแดนสุไหงโก-ลก  ไทย-มาเลเซีย  โดยมีศนูยกลางการคาขายอยูในเมืองสุไหงโก-ลก               
ที่ศูนยพาณชิยกรรมเก็นติ้งหลังโรงแรมเก็นติ้งเยื้องสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 

 สภาพเศรษฐกิจ 
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทำการเกษตร  ไดแก  ทำสวน  ยางพารา  สวนผลไมทำนา  และเลี้ยงสัตว  
เปนตน สวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  สวนมากจะประกอบอาชีพพาณชิยกรรมธุรกิจการคาสงออกสินคา  
ธุรกิจการบริการ  การเงิน  และขาราชการเปนตน  โดยอำเภอสุไหงโก-ลก  ถือเปนเมืองที่ใหญและพัฒนาที่สุดในจังหวัด
นราธิวาส  เปนศูนยกลางการคาทางเศรษฐกิจ  การเงิน  การลงทุนที่สำคัญ  และเปนที่ประตูสูทางการทองเที่ยวของ
ประเทศไทย  รับนักทองเที่ยวเดือนละหลายหมื่นคนมีโรงแรม  สถานบริการ  รานคา  ตาง ๆ  มากมา 
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หัวหนางานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานศกึษา 
 นายถวิล  ไชยแดง 
 

หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล 
นายมะนอ เมาะบากอ 

หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา 
นายสาเหะอันวา  ดะแซ 
 

รองผูอำนวยการ 
ฝายวิชาการ 

นายอาทิตย  รัตนแกว 

หัวหนาแผนกวิชาชาอิเล็กทรอนกิส 
นายธีรพงศ  พรหมชาติ 

หัวหนางานพัสดุ 
นายธรีพงษ  เสารเพชร 

หัวหนางานประชาสัมพนัธ 
นางธัญญารัตน  อาจคำภา 

หัวหนางานทะเบียน 
นามงคล  ดินแดง 

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 

นายอาทิตย  รัตนสุริยา 

หัวหนางานการเงิน 
นางสาววรารัตน  เครือทอง 

หัวหนางานบัญช ี
นางปาอีซา  เจะแว 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวชนนาท  นราประสิทธิ ์

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ 
นางสาวเต็มดวง  เสรีศรรีัตน 
 

รองผูอำนวยการ 
ฝายพัฒนาการศึกษา 

นายกัซฟ  ดอแม 

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายสมศักด์ิ  จนัทรแท 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
นายอาซาฮา  มามะ 

หัวหนางานปกครอง 
นายสุรเดช  แดงออน 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชพีสุไหงโก-ลก 
นายอิทธิฤทธิ ์ ศรีชุมภ ู

คณะกรรมการบริหาร 
สถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
วิทยาลัย 

๒.๒  แผนภูมิบริหารสถานศกึษา 
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  ๒.๓.๑  ขอมูลดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา  ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.๑ 202 0 0 202 
ปวช.๒ 205 0 0 205 
ปวช.๓ 186 0 0 186 

รวม  ปวช. 593 0 0 593 
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวส.๑ 183 43 0 226 
ปวส.๒ 201 68 0 269 

รวม  ปวช. 384 111 0 495 
 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.๓ 109 108 99.08 
ปวส.๒ 249 146 58.63 
รวม   358 254 70.95 

 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 
ปวช.๓ 224 167 74.55 
ปวส.๒ 219 211 96.35 
รวม   443 378 85.33 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๓  ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
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  ๒.๓.๒  ดานบุคลากรของสถานศึกษา 
 

  ๒.๓.๓ ดานหลกัสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ประเภท 
ทั้งหมด 
 (คน) 

มีใบประกอบ 
วิชาชีพ (คน) 

สอนตรง 
สาขา (คน) 

ผูบริหาร/ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการ/
ผูชวยผูอำนวยการ 

4 4 - 

ขาราชการครู/ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ผูที่ไดรับการรับรอง 14 14 14 
ขาราชการพลเรือน - - - 
พนักงานราชการ (ครู) 29 29 29 
พนักงานราชการ (อ่ืน) 20 - - 
ครูพิเศษสอน 15 15 - 
เจาหนาที่ 11 - - 
บุคลากรอ่ืน ๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ฯลฯ) 17 - - 

รวม  ครู 58 48 55 
รวมทั้งสิ้น 110 58 - 

 
 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช. (สาขาวิชา) ระดับ ปวส. (สาขาวิชา) รวม (สาขาวิชา) 
อุตสาหกรรม 5 2 7 
พาณิชยกรรม 3 3 6 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 1 
ประมง 0 0 0 
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- 0 0 

รวมทั้งสิ้น 9 7 16 
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ประเภทอาคาร จำนวนหลัง 
อาคารเรียน 2 
อาคารปฏิบัติการ 3 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค 0 
อาคารอื่น ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 8 
 
 

 
 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ จำนวน (บาท) 
งบบุคลากร 12,492,470.00 
งบดำเนินงาน 13,188,900.00 
งบลงทุน 15,666,100.00 
งบเงินอุดหนุน 8,763,530.00 
งบรายจายอ่ืน 4,433,200.00 

รวมทั้งสิ้น 54,544,200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓.๔  ดานอาคารสถานที่ 
 

๒.๓.๕  ดานงบประมาณ 
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 หนา 21 
 

 
 
 

   ปรัชญา 
      ฝมือเยีย่ม     หมายถึง คุณภาพผูเรียน ที่มีทั้งความรู ความสามารถ ทักษะทาง  
                                      วิชาชีพ เปนท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน  
                                                                 และทองถิ่น 
      เปยมคุณธรรม   หมายถึง ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ  
                                   อันพึงประสงค เปนผูท่ีใชความรู ควบคูกับคุณธรรม 
      กาวนำวิชาการ   หมายถึง การพัฒนาองคความรู  นำมาเรียบเรียงเปนขั้นตอน 
                ดวยการศึกษาคนควาตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการ 
                                                                       ทางเทคโนโลยี 
       ประสานสังคม   หมายถึง สถานศึกษาเปนศูนยกลางของการพัฒนาวิชาชีพชุมชน  

        โดยการใหบริการทางวิชาการ ที่เก่ียวของกับงานอาชีพ 
                        แกชุมชนและนำวิทยาการทางวิชาชีพไป พัฒนาชุมชน 
                        อยางจริงจัง 

 อัตลักษณของสถานศึกษา 
 จิตอาสา  พัฒนาตนเอง  สูประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

   วิสัยทัศน 
 นอมนำศาสตรพระราชา  พัฒนาฝมืออาชีพ  สูมาตรฐานสากล 

  

 พันธกิจ 
 บริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพให

มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สรางเครือขายและความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพในกลุม

ประเทศอาเซียน 
 สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมี

คุณภาพสูสากล 
 บริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 

๒.๔  ปรัชญา  อตัลักษณ  เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 
 

๒.๕  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค  ยุทธศาสตร  และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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 หนา 22 
 

   เปาประสงค 
 กำลังคนดานวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ  ทักษะคุณธรรม  

จริยธรรม  สอดคลองกับความตองการอุตสาหกรรมและบริการ
คุณลักษณะตามปรัชญา 

 มีเครือขายและความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพในกลุมประเทศ
อาเซียน 

 มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู
สากล 

 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานสูประชาคมอาเซียน 
 

   กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 
 

 บริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ 
 พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

และบริการ 
 จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 ปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก 
 สรางเครือขายความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน 
 สงเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีให

มีคุณภาพสูสากล 
 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน 
 ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน 

 

   จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดนเดน 
 

 มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  วางแผนการทำงานเปนทีม  
พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 บริหารอาคารสถานท่ีและจัดสภาพแวดลอมไดดีและเหมาะสม 
 มีผลงานครูผูสอนและนักเรียนที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริง

เผยแพรในระดับชาติ 
 มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
 จัดโครงการ/กิจกรรที่หลากหลายในการพัฒนาคณุภาพผูเรียนใหเกงดี

และมีความสุข 
 จัดการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ทองถ่ิน

และตลาดแรงงาน 
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 หนา 23 
 

 มีการบูรณาการหลักสูตรใหเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
แขงขันสูประชาคมอาเซียน  เชน  การจัดโครงการสอน
ภาษาตางประเทศ  ๔  ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรูทางภาษา  
เปนตน 

 ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการองคกรภาครัฐและเอกชน
ฝกประสบการณโดยมีขอตกลงความรวมมือ  (MOU)  ในระบบทวิ
ภาคี  การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดแหลงเรียนรูหลักสูตรเสริมอาชีพ
แกนมัธยมการเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 หนา 24 
 

 
 
 
 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
การแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
ครั้งที ่13 ประจำปการศึกษา 2561 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครนิทร  

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่16 ประจำปการศึกษา 
2561 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัด
แสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชวีศึกษา 

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

รางวัลเลิศคายยอยดีเดน (ผานเกณฑมาตรฐาน) 
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที ่20 
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

รางวัลอ่ืน ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กิจกรรมบุกเบิกงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญ
ประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิต
อาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไทองคราชัน" 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กีฬาสานสัมพันธ กศน. อาชีวะชายแดนใต ระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทกีฬาฟุตบอล ณ 
จังหวัดยะลา รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานการผลิด
และพัฒนากำลังคน
อาชีวศกึษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

กีฬาสานสัมพันธ กศน. อาชีวะชายแดนใต ระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทกีฬาเปตอง 
(หญิง) ณ จังหวัดยะลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานการผลิด
และกำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 

การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ กศน. ชายแดนใต 
ประจำป 2562 ชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ กศน. ชายแดนใต 
ประจำป 2562 รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

๒.๖  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
 

  ๒.๖.๑  รางวัลและงานของสถานศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
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 หนา 25 
 

 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
กิจกรรมบุกเบิกงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญ
ประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิต
อาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไทองคราชัน" 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กีฬาสานสัมพันธ กศน. อาชีวะชายแดนใต ระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทกีฬาฟุตบอล ณ 
จังหวัดยะลา รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานการผลิด
และพัฒนากำลังคน
อาชีวศกึษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

กีฬาสานสัมพันธ กศน. อาชีวะชายแดนใต ระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทกีฬาเปตอง 
(หญิง) ณ จังหวัดยะลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานการผลิด
และกำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 

การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ กศน. ชายแดนใต 
ประจำป 2562 ชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ กศน. ชายแดนใต 
ประจำป 2562 รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

กิจกรรมบุกเบิกงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญ
ประโยชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิต
อาสาทำความดี รวมใจภักดีเทิดไทองคราชัน" 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

กีฬาสานสัมพันธ กศน. อาชีวะชายแดนใต ระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทกีฬาฟุตบอล ณ 
จังหวัดยะลา รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานการผลิด
และพัฒนากำลังคน
อาชีวศกึษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต  

กีฬาสานสัมพันธ กศน. อาชีวะชายแดนใต ระดับ
จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทกีฬาเปตอง 
(หญิง) ณ จังหวัดยะลา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานการผลิด
และกำลังคนอาชีวศึกษา
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 

การแขงขันกีฬาสานสัมพันธ กศน. ชายแดนใต 
ประจำป 2562 ชนะเลิศ จังหวัด 

ศูนยประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายสุรเดช แดงออน  
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสระดับภาค ภาคใต 
ครั้งที ่16 

ชนะเลิศ ภาค 

สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ 
จังหวัดกระบี่ (22-28 
กรกฎาคม 2561) 

นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายสาเหะอันวา ดะแซ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายไซนัลอาบีดิน เจะแว  
ปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวลัระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายสุรเดช แดงออน  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางธัญญารัตน อาจคำภา  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางสาวศุภกานต บังเกิด  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา
ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายเกชา ชุมเก้ือ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษา 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

  ๒.๖.๑  รางวัลและผลงานของครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
การศึกษา  ๒๕๖๒ 
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 หนา 27 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายยูสรี สาเมาะ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางสุไลมี เซง็  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายมะนอ เมาะบากอ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายสุรชัย สาและ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางผวา อินทรัตน  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางสาววนาวัลย ทิลา  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายธีรพงศ พรหมชาติ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นางสาวซารีตา สาและ  
เปนบุคคลที่ทำคุณประโยชน ทางดานการศึกษาซึ่ง
ไดรับรางวัลระดับประเทศ อันสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยอำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต 

นายโชติรัตน ปลื้มสำราญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจำป
การศกึษา 2560 (อุปกรณเก็บพริก) 
 
 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 



รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปการศึกษา  2562  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

 หนา 28 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส (ที่ชารตแบตสำรอง) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส (สบูเหลวลางมือจากโยเกิรต) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

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

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 

นายธีรพงศ พรหมชาติ  
เขารวมการแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ใน
วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้ง
ที ่13 ประจำป 2561 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครนิทร 

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

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวละอองดาว มีชนะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 (การ
ประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสาฟรี อับดุลเลาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศกึษา 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที ่30 ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 

นางอาเซียส เจะอูเซ็ง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที ่30 ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 

นางสาววันฮัยซาน แวอาแซ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที ่30 ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีวศกึษาภาคใต 
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 หนา 29 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายทักษะ เสารพูล  
กรรมการตัดสินทักษะงานฝมือ ทักษะงานปูน และ
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการเชื่อม 
SMAW/GTAW การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 
2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายเกชา ชุมเก้ือ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะพัฒนาระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนสิกส (e-commerce) การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายนิติ ยุวเบญจพล  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะงานฝกฝมือ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวจุฑามาศ ทวีพล  
ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพการจัดทำรายการนำเท่ียว การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอมร เฟองฟูผองอำไพ  
กรรมการตัดสินทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค "Creative Marketing Plan" และทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ, กรรมการตัดสินและครูควบคมุ
ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marke"การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายสิธยา ศานติประเสริฐ  
กรรมการตัดสินทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค "Creative Marketing Plan" และทักษะ
การเขียนแผนธุรกิจ, กรรมการตัดสินและครูควบคมุ
ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marke"การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวจุฑามาศ ทวีพล  
กรรมการตัดสินทักษะการนำเสนอรายการนำ
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ทักษะการจัดทำ
รายการนำเท่ียว กรรมการตัดสินและครูควบคุม
ทักษะการผสมเครืีองดื่ม Classic Bartender 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและพื้นฐาน ระดั 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาววนาลัลย ทิลา  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะโปรแกรม
สำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวจรรยาภรณ ดำนอย  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะโปรแกรม
สำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวไซนูรี ยูโซะ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมการประกวดพูด
สาธิตเปนภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest) ทักษะการประกวดพูดในที่
สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public 
Speaking Contest)การแขงขันทักษะวิชาชีพ  

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายอธิกร แกวมี  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะงานปูน 
ทักษะงานไม การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายรชตะ เพชรรัตน  
รรมการตัดสินทักษะงานไม การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวรวิวรรณ เงินเนียม  
กรรมการตัดสินและครูควบคุทักษะการประกวด
สุนทรพจนภาษาไทยแฃะการประกวดรักการ
อานภาษาไทย 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวศุภกานต บังเกิด  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะพิมพ
อังกฤษดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางซารีตา สาและ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะพิมพไทย
ดวยคอมพิวเตอร การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวชนนาท นราประสิทธิทธิ์  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายเกชา ชุมเก้ือ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายกำพล การุโณ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวจุฑามาศ ทวีพล  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ สบู
ขาวหอมกระดังงา 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาววันฮัยซาน แวอาแซ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ปูน
แดงสมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายมะนอ เมาะบากอ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุป
กรณฺชวยมารคทอ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษษจังหวัด
นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายมะนอ เมาะบากอ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุป
กรณฺชวยมารคทอ 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สอศ. 

นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน  
กรรมการตัดสิน การประวดโครงงาน
วิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด สอศ. 

นางธนิดา ดำกระเด็น  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ผงส
ครับจากขาวหอมกระดังงา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสุธินี หมวกชุมบก  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป กลอง
อเนกประสงคจากกระดาษหนังสือพิมพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอธิกร แกวมี  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เกาอี้สวรรค 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางจรรยพร ปลื้มสำราญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป กระเชาไวท
แดง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลิตภัณฑจาก
ฝาขวด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางจรรยพร ปลื้มสำราญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
ภาคใต ประจำปการศึกษา 2562 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตถศิลป กระเชาไวทแดง 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค สอศ. 

นางสาวอัญชรี แซภู  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ขนม
เปยกปูนขาวหอมกระดังงาน้ำกะทิ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสุธาสินี ชุมเก้ือ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมพ้ืนฐานการ
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ระดับ ปวช. ปวส. ขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดมัซกูร มามะ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทกัษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายไซนัลอาบีดิน เจะแว  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
PLC การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมะนอ เมาะบากอ  
กรรมการตัดสินทักษะงานเครื่องยนตการแขงขัน
ทักษะวิชาชีดีเซล ทักษะงานปรับอากาศยายนต 
ทักษะงานปรับอากาศยายนยนต และครูผู
ควบคุมทักษะงานจักรยานยนต การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจ 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายสมศักดิ ์จันทรแท  
กรรมการตัดสินทักษะงานจักรยานยนต การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 



รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปการศึกษา  2562  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

 หนา 34 
 

 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายมูฮัมหมัดอัลบาบ จารู  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะงาน
เครื่องยนตเล็กแกสโซลีน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางธนิดา ดำกระเด็น  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการตัด
แตงทรงผมสุภาพสตรี ทรงผมสุภาพบุรุษ ทักษะ
การแตงหนาและเกลาผมเจาสาว การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางอัญชรี แซภู  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการ
ประกอบอาหารจานเดียว การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายธีรพงศ พรหมชาติ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการ
ประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายสาเหะอันวา ดะแซ  
กรรมการตัดสินและครูผูควบคุมทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 
PLC การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวปรางคเนตร สุขสมขันธ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (สบูเหลวลางมือ
จากโยเกิรต) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวพลอยไพริน มะโนภักดิ์  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (สบูเหลวลางมือ
จากโยเกิรต) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสุธาทิพย มูลแมง  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (สบูเหลวลางมือ
จากโยเกิรต) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดนุรดิน สะแปอิน  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (ที่ชารตแบ
ตสำรอง) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอามิง อุมา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (ที่ชารตแบ
ตสำรอง) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายฮากิม แลมะซา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (ที่ชารตแบ
ตสำรอง) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายฮาฟศอน ดือเลาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (ที่ชารตแบ
ตสำรอง) 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซูนีซา ยามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (เครื่องบดนักปน) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวโซเฟย เตะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (เครื่องบดนักปน) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

 

  ๒.๖.๑  รางวัลและผลงานของผูเรียน  
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายอับดุลฮากิม มามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส (เครื่องบดนักปน) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซูนีซา ยามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตร-อาชีวศกึษา-เอสโซ ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที่ ๒๘ (เครื่องบดนักปน) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศกึษาภาคใต 

นางสาวโซเฟย เตะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตร-อาชีวศกึษา-เอสโซ ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที่ ๒๘ (เครื่องบดนักปน) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศกึษาภาคใต 

นายอับดุลฮากิม มามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สมาคม
วิทยาศาสตร-อาชีวศกึษา-เอสโซ ระดับภาค 
ภาคใต ครั้งที่ ๒๘ (เครื่องบดนักปน) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศกึษาภาคใต 

นายอภิชาติ ซังขาว  
เขารวมการแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ครั้งท่ี 13 ประจำป 2561 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครนิทร 

นายอนาซ บินมือลี  
เขารวมการแขงขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ครั้งท่ี 13 ประจำป 2561 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครนิทร 

นางสาวนูรนา ติปริ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนูรฮาวาตี ตาเยะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนูรูฮูดา ติปริ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(กองลูกเสือดีเดน (หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวรอสละ เจะสะมะแอ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

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

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวอายู ดอสะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวฟาซีรา นาเซ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(กองลูกเสือดีเดน หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนูรนา ติปรี  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนูรฮาวาตี ตาเยะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนูรูฮูดา ติปรี  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวนูรฮาวาตี ตาเยะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวนูรูฮูดา ติปริ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวรอสละ เจะสะมะแอ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวรุสอานีตา สการียา  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอัสมีตา ดือราแม  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวอายู ดอสะ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวฟาซีรา นาเซ  
งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่7 ปการศึกษา 2560 
(การประกวดระเบียบแถว) 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวเบบีกนตีนี เจะแม็ง  
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่16 ประจำปการศึกษา 
2561 (กีฬามวยไทยสมัครเลนเลน (หญิง) รุน 
แบบตั้มเวท น้ำหนักไมเกิน 54 กิโลกรัม 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นางสาวเบบีกันตีนี เจะแม็ง  
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่16 ประจำปการศึกษา 
2561 (รางวัลอนุรักษศิลปะมวยไทยไหวครู
สวยงาม (หญิง) 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายมูบาเราะห มามุ  
การแขงขันทักษะงานจักรยานยนต ระดับ ปวช. 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายสถาพร หนอโทะ  
การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 
ระดับ ปวช. ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 
2562 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดซาฟ นิแม  
การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน 
ระดับ ปวส.1 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอดับดุลรอซะ มะสอรี  
การแขงขันทักษะงานเครื่องยนตดีเซลระดับ 
ปวส.2 ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮัมหมัดไซฟู เดรส  
การแขงขันทักษะการเชื่อม SMAW / GTAW 
ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายซูลกิฟลี ยะโกะ  
การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุม
ไฟฟา ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายมูฮำหมัดฟรดาวส รอนิง  
การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุม
ไฟฟา ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดอิฟนัน ลอแม  
การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุม
ไฟฟา ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอับดุลฮากิม มามะ  
การแขงขันทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุม
ไฟฟา ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาซาน เลาะเมาะ  
การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 แผนกชางไฟฟา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนิอามัน นิโกะ  
การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายฟรอัน อับดุลเลาะ  
การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร PLC ระดับ ปวส.
1 ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปการศึกษา  2562  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

 หนา 41 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายซูคฟีรี ตาปอ  
การแขงขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอานาซ บินมือลี  
การแขงขันทักษะการประกอบและตรวจซอม
เครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดไฟริส บินอูเซ็ง  
การแขงขันทักษะการประกอบและตรวจซอม
เครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนฤศักดิ์ บุญลอม  
การแขงขันทักษะการประกอบและตรวจซอม
เครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอรรถชัย ไชยเสนา  
การแขงขันทักษะการประกอบและตรวจซอม
เครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอีรูวัน รอเมาะ  
การแขงขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราะิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายบิลลาเด็น ยะปา  
การแขงขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอิลฮัม ยะโกะ  
การแขงขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึาาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาลิช กามะลอ  
การแขงขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอีรูวัน รอเมาะ  
การแขงขันทักษะงานไม ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายบิลลาเด็น ยะปา  
การแขงขันทักษะงานไม ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอิลฮัม ยะโกะ  
การแขงขันทักษะงานไม ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาลิช กามะลอ  
การแขงขันทักษะงานไม ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายธนากรณ ทองชูใจ  
การแขงขันทักษะงานไม ระดับ ปวช.3 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอัรฟน เจะอาแว  
การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.1 
ประเภทบุคคล โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายไฟรตัส มามะ  
การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.1 
ประเภทบุคคล โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึาาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวยัสมีน ตอแลมา  
การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
ระดับ ปวช.2 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนาเดีย อับดุลเราะมัน  
การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
ระดับ ปวช.2 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฮาปซะห มามะ  
การแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวช.1 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวฮานิสา ดาโอะ  
การแขงขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องาน
บัญชี ระดับ ปวช.1 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาฟก เอ่ียมสุวรรณมณ ี 
การแขงขันทักษะพิมทพไทยดวยคอมพิวเตอร 
ระดับ ปวช. 2 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายตวนชารีฟ ตูวันลอเซ็ง  
การแขงขันทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร 
ระดับ ปวช. 2 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนิพัทธ ชัยวงษา  
การแขงขันทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 
ระดับ ปวช. 2 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายรามิล เก้ือรอด  
การแขงขันทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 
ระดับ ปวช. 2 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดอาลีฟ สุหลง  
การแขงขันทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 
marketing challenge" ระดับ ปวช. 2 
ประเภทmu, โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวซูณีตา เจะอารง  
การแขงขันทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 
marketing challenge" ระดับ ปวช. 2 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนาตาชา ยา  
การแขงขันทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 
marketing challenge" ระดับ ปวช. 2 
ประเภททีม, โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนิบัลกีส หมุดตะเหล็น  
การแขงขันทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 
marketing challenge" ระดับ ปวช. 2 
ประเภททีม, โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวมารีนา สะลือแม  
การแขงขันทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 
marketing challenge" ระดับ ปวช. 2 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอัสมีดา อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะการนำเสนอขายสินคา "The 
marketing challenge" ระดับ ปวช. 2 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวชลิตา ยะโกะ  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวมารีนา สะลือแม  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอัสมีดา อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอีลียา แยนา  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ จงัหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฮาอีละห มะยิ  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอาอีละห มะยิ  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวนูรอาซีกีน การียา  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศกึษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฟาฎีร เจะอูมาร  
การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ "Business 
Plan" ระดับ ปวส.2 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวเบบีกนัตีนี เจะแม็ง  
การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ "Business 
Plan" ระดับ ปวส.2 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซีตีปาตีฮะร อีลา  
การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ "Business 
Plan" ระดับ ปวส.2 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชวีศึกษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวไนอีมะห อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ "Business 
Plan" ระดับ ปวส.2 ประเภททีม โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนวภาพ ทิพทยเทพ  
การแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส "E-Commerce" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศกึษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 48 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายไพโรจน คำแฝง  
การแขงขันทักษะทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช.3 
ประเภทบุคคล การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวชลดา จุลพงค  
การแขงขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท 
Classic Bartender ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล 
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอณัตญา ไฝเสง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม 
Classic Bartender ระดับ ปวช.1 ประเภทบุคคล 
การแขงขันทักษะวชิาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาทิตย เจะโซะ  
การแขงขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส "E-Commerce" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศกึษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวปาริษา บุญโท  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม (Flair 
Bartender) การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวโซเฟย บือราเฮง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม (Flair 
Bartender) การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 49 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายศภุกิตติ์ กิ้มอ้ิน  
การแขงขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวรูวัยดา หมัดโสะ  
การแขงขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสูนีตา สะแลแม  
การแขงขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ระดับ ปวช.3 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาววฤนดา ชูทิพย  
การแขงขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ระดับ ปวส.2 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวศันสนีย แซหลี  
การแขงขันทักษะการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ระดับ ปวส.2 ประเภททีม โครงการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวเรณู ทองคำ  
การแขงขันทักษะการนำเสนอเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ ปวช.1 ประเภททีม 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 50 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวเบญจพร นาทองลาย  
การแขงขันทักษะการนำเสนอเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศกทองถ่ิน ระดับ ปวช.1 ประเภททีม 
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสุชาดา หาญชัย  
การแขงขันทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวใน
ฐานะมัคคเุทศกทองถ่ิน ระดับ ปวช.1 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสุจิราภรณ สุขอุดม  
การแขงขันทักษะการนำเสนอรายการนำเท่ียวใน
ฐานะมัคคเุทศกทองถ่ิน ระดับ ปวช.1 ประเภท
ทีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซาฟรา เจะแว  
การแขงขันทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว 
ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฟาตีมะฮ อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะการจัดทำรายการนำเท่ียว 
ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล โครงการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นาวสาวธิดารัตน บุญแกว  
การแขงขันทักษะการตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี 
ประเภทระยะสั้น โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 51 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายปภังกร ไชยโยธา  
การแขงขันทักษะการตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษ 
ประเภทระยะสั้น โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายพิเชษฐ โกไสยสุวรรณ  
การแขงขันทักษะการแตงหนาและเกลาผม
เจาสาว ประเภทระยะสั้น โครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซีตีฮาเราะ บือราเฮง  
การแขงขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
ประเภทระยะสั้น โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

รอซีดา รายะ  
การแขงขันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว 
ประเภทระยะสั้น โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวเบบีกันตีนี เจะแม็ง  
ไดเขารวมการแขงขันกีฬามวยไทยสามัครเลนรุน
แบบตั้มเวท น้ำหนักไมเกิด 51 กก. ไมเกิน 55 
กก. หญิง 

รองชนะเลิศ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวฟารซีรา มามะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับ
ภาค ภาคใต ครั้งที ่30 ประจำปการศึกษา 
2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศกึษาภาคใต 
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 หนา 52 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวโซเฟย เงาะ  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่30 ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศกึษาภาคใต 

นางสาวโนรฮายาตี อูมา  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา 
สมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ 
ระดับภาค ภาคใต ครั้งที ่30 ประจำป
การศกึษา 2562 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค 
ศูนยสงเสริมและพัฒนา

อาชีวศกึษาภาคใต 

นางสาวเบบีกันตีนี เจะเม็ง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวอายูมี ยะปา  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวฟาฏีร เจะอูมาร  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวซากีรา อารง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวไนอีมะห อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวซณีตา เจะอารง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอขายสินคา 
"The Marketing Challenge" การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวมารีนา สะลือแม  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอขายสินคา 
"The Marketing Challenge" การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอัสมีดา อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจ 
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอขายสินคา 
"The Marketing Challenge" การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายซิรุดดีน เงาะ  
ทักษะการเชื่อม SMAW/GTAW การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดฟากาว แกววิลัย  
ทักษะการเชื่อม SMAW/GTAW การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนวพล ทิพยเทพ  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนสิกส (e-
commerce) การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาทิตย เจะโซะ  
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนสิกส (e-
commerce) การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายอัรฟาน เจะอาแว  
การแขงขันทุกษะวิชาชีพงานฝกฝมือ การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายไฟรตัส มามะ  
การแขงขันทุกษะวิชาชีพงานฝกฝมือ การแขงขัน
ทักษะวชิาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนูรอาซีกีน การียา  
การแขงขันทักษะวิชาชีพกลยุทธการตลาดเชิง
สรางสรรค "Creative Marketing Plan"การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดอาลีฟ สุหลง  
ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marketing 
Challenge"การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซูณีตา เจะอารง  
ทักษะการนำเสนอขายสินคา "The Marketing 
Challenge"การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวรูวัยดา หมัดโสะ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสูนีตา สะแลแม  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาววฤนดา ชูทิพย  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึาษจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวณิชกมล สุทธิ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวศันสนีย แซหลี  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การแขงขันทกัษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวเบญจพร นาทองลาย  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอรายการนำ
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวเรณู ทองคำ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอรายการนำ
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสุจิราภรณ สุขอุดม  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอรายการนำ
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวสุชาดา หาญชัย  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการนำเสนอรายการนำ
เที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฟาซีรา เจะแว  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการแขงขันทักษะ
วิชาชีพการจัดทำรายการนำเที่ยว การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฟาตีมะห อูเซ็ง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการแขงขันทักษะ
วิชาชีพการจัดทำรายการนำเที่ยว การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวโนรฟาซีลา บินมะดือแฮ  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซีตีซูไฮลา เปาะเซ็ง  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวชลิตา ยะโกะ  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึาาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวฮาอีละห มะยิ  
การแขงขันทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค 
"Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.1 
ประเภททีม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนิพัทธิ์ ชัยวานา  
ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายรามิล เก้ือรอด  
ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูหัมมัดฟารีส ยูโซะ  
ทักษะพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนิพันธ ชัยวงษา  
ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายตวนอัสรี กุลี  
ทักษะพิมพไทยดวยคอมพิวเตอร การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฮาปซะห มามะ  
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฮานิสา ดาโอะ  
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพืน้ฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายบุญยกร คงแสง  
การประกวดพูดในสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking Contest) การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดนุรดิน สะแปอิน  
การประกวดพูดในสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ 
(English Public Speaking Contest) การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอีรูวัน รอเมาะ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพงานปูน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอนุรักษ คาเดร  
การแขงขันทักษะวิชาชีพงานปูน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายบิลลาเด็น ยะปา  
การแขงขันทักษะวิชาชีพงานปูน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอิลฮัม ยะโกะ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพงานปูน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึาษจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาลิส กามะลอ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพงานปูน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายธนากรณ ทองชูใจ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพงานปูน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปการศกึษา 2562 
 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางงสาวฮาตีกะห นุยอ  
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวฮามีดะห อูมา  
การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวณูฮีฟา อูมา  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวภรนภา ลิ่มตระกูล  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายศรนารายณ ปตนราษฏร  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายวิศรตุ หนูนิ่ม  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศกึษา 
2562 สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน กบภูเขา
พลังงานไฟฟาหมุนเวียน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นางสาวรุสนีดา เจะโวะ  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ปูนแดง
สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายปรีชา มาสิก  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณฺ
ชวยมารคทอ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด
นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายปรีชา มาสิก  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณฺชวยมารคทอ 

รางวัลอ่ืน ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวสุธาทิพย มูลแมง  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ กอนดับกลิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวนาตาชา ยา  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผงสครับจากขาวหอม
กระดังงา 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นายณัฐพล ดำมิตร  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
กลองอเนกประสงคจากกระดาษหนังสือพิมพ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นายอนุรักษ คารเด  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต เกาอี้สวรรค 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นางสาวจินตศุจี เนื้ออุน  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
กระเชาไวทแดง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

นายไพโรจน คำแฝง  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำป
การศกึษา 2562 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
กระเชาไวทแดง 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายไพโรจน คำแฝง  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
ภาคใต ประจำปการศึกษา 2562 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตถศิลป กระเชาไวทแดง 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด สอศ. 

นางสาวจินตศุจี เนื้ออุน  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
ภาคใต ประจำปการศึกษา 2562 สิ่งประดิษฐ
ดานหัตถศิลป กระเชาไวทแดง 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด สอศ. 

นางสาวเบญจพร นาทองลาย  
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปการศึกษา 
2562 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ขนม
เปยกปูนขาวหอมกระดังงาน้ำกะทิ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชวีศึกษาจังหวัด
นราธิวาส 

นายนัทธพงศ รัตนพงศ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาววาสนา พุดคมุ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาฟก เอ่ียมสุยรรณมณ ี 
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอุดมชัย รับไทรทอง  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 62 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายมนัสนันท เตจะ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนิอับดุลอาชิ สือแม  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวพลอยไพริน มะโนภักดิ์  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวรูซีลา สะแลแม  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนุชจรีย สุกเพ็ชร  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอนันต ประเสริฐดำ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอับดุลการิม มูฮำมัด  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 63 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวปนัดตา รักษาชุม  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวอัสมา มะเย็ง  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซาธีรา ยูโซะ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษษจังหวัด

นราธิวาส 

นายชัลยานา กาและ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายพีรฮัน อับดุลเลาะ  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายสรวิชญ กายเสมา  
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา (STEM 
Education) ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนูรซษลีนาวาตี ดือราแม  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหาร
จานเดียว การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 64 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวรอซีตา รายะ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหาร
จานเดียว การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวซีตีฮาเราะ บือราเฮง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการประกอบอาหาร
จานเดียว การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวนีอาซิยะห หะราตี  
การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตรชาติไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวพิชญาทัค ติสงา  
การแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตรชาติไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายพีรภัทร บุญชวย  
การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายรุสนัน มามะ  
การประกวดรองเพลงไทยสากล ชาย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวสุนิสา แยมศรี  
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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 หนา 65 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นางสาวโนรเดียนา อารง  
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวฟาตีเมาะ มะลี  
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางสาวปรางเนตร สุขสมขันธ  
การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายนิอามัน นิโกะ  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอาซาน เลาะเมาะ  
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูบัรเราะห มามุ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะงานจักรยานยนต 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายบาฮาเร็น มะนอ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพทักษะงานจักรยานยนต 
การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 
2562 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายธนวิชญ ปนพรหม  
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายสถาพร หนอโกะ  
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอับดุลรอซะ มะสอรี  
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศกึษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอิสมาแอล อาแซ  
ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายพัยรี นาพี  
ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดซาฟ นิแม  
ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายปภังกร ไชยโยธา  
ทักษะการตัดแตงทรงผมสุภาพบุรุษการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายพิเชษฐ โกไสยสุวรรณ  
ทักษะการแตงหนาและเกลาผมเจาสาว การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นางธิดารัตน บุญแกว  
ทักษะการตัดแตงทรงผมสุภาพสตรี การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

 
 
 
 

 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษษจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายมูฮำมัดไฟริศ บินอูเซ็ง  
ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายอนาซ บินมือลี  
ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายชูคีปรี ตาปอ  
การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายชูคีปรี ตาปอ  
การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายชูคีปรี ตาปอ  
การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายฟรฮัน อับดุลเลาะ  
การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปการศึกษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 

นายมูฮำหมัดฟรดาวน รอนิง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาและ
ควบคุมไฟฟา การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทกัษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 
นายซูกิฟลี ยะโกะ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพการติดตั้งไฟฟาและ
ควบคุมไฟฟา การแขงขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด ประจำป
การศกึษา 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศกึษาจังหวัด

นราธิวาส 
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สวนที่  3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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สวนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  ประกอบดวย  ๔  มาตรฐาน  ๑๐  ประเด็นการประเมิน  
๓๒  ตัวชีว้ัด  ดังนี ้
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
    การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 
มีทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

1.1 ดานความรู 
    ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษาแตละระดับการศึกษา 
 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
    ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ด ี
 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
    ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
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2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั ้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภ ูมิทัศน อาคารสถานที ่ ห องเร ียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ
    สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี ้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรยีนรู 
    สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั ้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
    สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนที่  4 

รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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สวนที่  ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 
 สถานศึกษารายงานการประเมินและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศกึษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ ์ 
 1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ :  จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก           
                          - ระดับ  ปวช. 156  คน   
                          - ระดับ  ปวส. 186  คน 
        1.1.2) เชิงคณุภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก       
                         - รอยละ  83.21 
        1.1.3) ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                ยกยองสถานศกึษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 1.2  ผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET) 
         1.2.1) เชิงปริมาณ :  จำนวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
                                                         ดานอาชีวศกึษา  (V-NET)        
                        - ระดับ ปวช.  144  คน   
                        - ระดับ ปวส.  189  คน 
         1.2.2) เชิงคณุภาพ : รอยละที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
        ดานอาชีวศึกษา  (V-NET)                
                       - รอยละ  95.36           
         1.2.3) ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                                        ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบ 
                                   ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  (V-NET) 
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
     1.1)  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
             1.1.1)  เชิงปริมาณ :  1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปน 
                                                          ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                                         -  จำนวน  4  กลุมๆ ละ  10  คน  ทั้งหมด  40  คน 
         2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปน  
                                                          ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
                                         -  จำนวน  4  กลุมๆ ละ  10  คน  ทั้งหมด  40  คน        
              1.1.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศกึษา 
                                                         -   ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
              1.1.3  ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยก  
                                                     ยองสถานศกึษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ 
                                                     การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 
     1.2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
              1.2.1  เชิงปริมาณ :   จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
                                   -  ระดับอาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส  รวม  57  คน 
                                        -  ปวช.     45  คน 
                                         -  ปวส.     8   คน 
                                         -  ระยะสั้น  4  คน 
                                   -  ระดับภาค 
                                         -  ปวช.     45  คน 
                                         -  ปวส.     8   คน 
                                         -  ระยะสั้น  4  คน 
              1.2.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับยกยองสถานศึกษาใน  
                                                      ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน 
                                  -  ระดับอาชีวศกึษาจังหวัดนราธิวาส  รวม  57  คน 
                                         -  ปวช. ชนะเลิศ   45  รางวลั 
                                         -  ปวส. ชนะเลิศ   8   รางวลั 
                                        -  ระยะสั้น  ชนะเลิศ  4  รางวัล 
                                   -  ระดับภาค 
                                         -  ปวช. รองชนะเลิศ  4  รางวัล 
         1.2.3) ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                                        ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันวิชาชีพของผูเรียน 
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4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1.  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
        1.1.1  เชิงปริมาณ :   จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 
                               -  ระดับ  ปวช.  98  คน 
                               -  ระดับ  ปวส.  170  คน 
       1.1.2  เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 
                               -  ระดับ  ปวช.  รอยละ  55.05 
                               -  ระดับ  ปวส.  รอยละ  72.03 
        1.1.3  ผลสะทอน :    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ 
                                                      ยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน 
 
 1.2  ผูเรียนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค 
        1.2.1)  เชิงปริมาณ :  จำนวนผูเรียนที่มี  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
                                                      -  1088  คน  จากจำนวน  20  โครงการเก่ียวกับคุณธรรม   
                                                      จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึ่งประสงค 

1.2.2 เชิงคณุภาพ : รอยละของผูเรียนที่มี  คุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึง 
                 ประสงค หรือผลการประเมิน  อวท. หรือ อกท. 

                                                      -  ผลการประเมินองคการมาตรฐานสถานศึกษาขนาดกลาง   
                                                      องคการมาตรฐานดีเดน 

1.3.3 ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยก 
                 ยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม 

                             และคานิยมที่พึงประสงค 
   
 1.3  การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 
          1.1.1  เชิงปริมาณ :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  ในปการศึกษาที่ผาน 
                                                      มามีงานทำในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
                                                      ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ   
                                                      -  จำนวนผูสำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                      ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน       
                                                      ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                                       - นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน   จำนวน   63  คน 
                                                            - นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน จำนวน 4 คน 
                                                       - นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ จำนวน  26  คน 
                                                       - นักศึกษาวางงาน  จำนวน  1    คน 
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                       -จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง           
                                                   (ปวส.) ในปการศกึษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ   
                                                    หนวยงานภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                                  -นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น  จำนวน  7  คน 
                                                   - นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน  จำนวน 34  คน 
                                                    -นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  54  คน 
                                                    - นักศึกษาวางงาน       จำนวน  9  คน 
                             -จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
                                                    และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศกึษาที ่ 
                                                    ผานมามีงานทำใน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ 
                                                     เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                 -นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน  จำนวน  70  คน 
                                                          -นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน จำนวน 38  คน 
                                 -นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  จำนวน  80  คน 
                                 -นักศึกษาวางงาน  จำนวน 10  คน 
        1.3.2  เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา  ปวช.  และ  ปวส.  ในปการศึกษาที่ 
                                                ผานมา  มีงานทำในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐ   
                                                     และเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                                   -รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  
                                                    ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน  
                                                    ภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศกึษาตอ 
                                                   -นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน   คดิเปนรอยละ  67.02 
                                                                  -นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน คิดเปนรอยละ4.25 
                                                   -นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ  27.65  
                                                    -นักศึกษาวางงาน  คิดเปนรอยละ  1.06  
                             -รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
                                                    (ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ                   
                                                     หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                                     -นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น  คิดเปนรอยละ  6.73 
                                                                          -นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน  คิดเปนรอยละ 32.69 
                                                    -นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ  51.92  
                                                     -นักศึกษาวางงาน  คิดเปนรอยละ  8.65   
                                                     -รอยละของผูสำเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
                                                       และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่ 
                                                       ผานมามีงานทำ ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ 
                                                       เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                                  -นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น  คิดเปนรอยละ 35.35 
                                                                        - นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน  คิดเปนรอยละ19.19  
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                                   -นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  คิดเปนรอยละ40.40  
                                   -นักศึกษาวางงาน คิดเปนรอยละ  5.05 
                        1.3.3  ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยก 
                                                     ยองสถานศึกษาในการสงเสริม  สนับสนุนใหผูสำเร็จ 
                                                    การศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและ  
                                                    เอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
                                                    -อัตราการไดรับโอกาสศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาของ          
                                                    วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกอยูที่ 70 คน จากยอดผูจบ               
                                               ท้ังหมด 198 คน คิดเปนรอยละ 35.35 ถือวาสถานศึกษาให 
                                                    การยอมรับเปนอยางดี 
                            -อัตราการไดทำงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาครัฐ               
                                                   และเอกชนของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                   
     อยูที่ 38 คน จากยอดผูจบการศึกษา 198 คน  
    คิดเปนรอยละ 19.19 ถือวาสถานประกอบการหรือหนวยงานใหการ  
                                                   ยอมรับเปนอยางดี 
                           -ผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ  
                                                   เอกชน สถานศึกษา และผูเขารับบริการที่มีตอคุณภาพผูสำเร็จ  
                                                    การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกทั้ง 3 ดาน ระดับ 
                                                   คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยูในระดับ มาก 
    2) จุดเดน  
    วิทยาลัยฯ  ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเนนในเรื่องดานทักษะวิชาชีพ  ปฏิบัติงานไดจริง  
สามารถนำความรูท่ีไดจากการปฏิบัติงานจริงมาใชในการประกอบอาชีพเมื่อศึกษาสำเร็จการศึกษา  และมีงานทำ 
    3) จุดที่ควรพัฒนา  
    - จำนวนผูสำเร็จการศึกษา  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ในปการศึกษาที่ผานมา มีจำนวน
นักศึกษาออกกลางคันเปนจำนวนมาก 
    4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    ควรมีการประสานความรวมมือผู ปกครอง  หัวหนาชุมชน  ที่นักศึกษาอาศัยเขาพบปะ
นักเรียนนักศึกษาที่ออกลางคัน  เพื่อสรุปหาสาเหตุไมสามารถมาศึกษาในสถานศึกษาตอได  โดยหาวิธีแกปญหา  
และใหชวยเหลืออยางตอเนื่อง 
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  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
           4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
      1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
      1.1.1  เชิงปริมาณ :  รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ  
                                                                   พฒันาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
                                                                    -  รอยละ  100 
             1.2.1  เชิงคุณภาพ :       ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
                                                                   -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
             1.1.3 ผลสะทอน :    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                                                                   ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
     1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
             1.2.1  เชิงปริมาณ :  จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร 

                                                      ฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา  หรือปรับปรุง 
                                                      รายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

                                                                    -  จำนวน  10  สาขาวิชา 
              1.2.2  เชิงคุณภาพ :  รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา 
                                                                   หลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุงรายวิชา   
                                                                   หรอืปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                                                                    -  จำนวน  10  สาขาวิชา 
              1.2.3  ผลสะทอน :    องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ  
                                                                    ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 

 

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
     1.  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ
    1.1.1 เชิงปริมาณ :  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 
                                   -  รอยละ  100 
             1.1.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
                                                            ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 

           1.1.3  ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวน  
                                                         เก่ียวของใหการยอมรับคณุภาพแผนการจัดการเรียนรู 
                                                         สูการปฏิบัต ิ
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     1.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน 
             1.1.1  เชิงปริมาณ :  จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ               

                                                         ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ 
                                                         เรียนการสอน 

                                     - ภาคเรียนที ่ 1/2562  59  คน  ภาคเรียนที ่  
                                                                        2/2562  61  คน         

1.1.2 เชิงคณุภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดกาเรียนรูสูการ 
                           ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ           
                           เรียนการสอน 

                                     - ภาคเรียนที ่ 1/2562  รอยละ  96.91     
                                                                         ภาคเรียนที ่ 2/2562  รอยละ  100 
      1.1.3  ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                                                                   ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน 
                                                                   ผูเรยีนเปนสำคัญ 
 
    1.3  การจัดการเรียนการสอน 
            1.1.1 เชิงปริมาณ :  1. จำนวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม 
                                                                      สาขาวิชาที่สอน 
                                        - จำนวน  56  คน 
                              2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน 
                                         - จำนวน  56  คน 
                              3. จำนวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ 
                                                                      จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
                                        - จำนวน  55  คน 

      4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ 
                                                                ศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 

                                      -  จำนวน  58  คน 
      5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ          
                                                         จัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู 

                                                                       -  จำนวน  55  คน 
          1.1.2 เชิงคุณภาพ :  รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน 
                                        -  รอยละ  97.24 
           1.1.3  ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                                                                   ยอมรับตอคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนของ 
                                                                   สถานศึกษา 
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     1.4  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
              1.4.1   เชิงปริมาณ :   1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 
                                           - จำนวน  58  คน 
                                2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร                     
                                                                        ประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน 
                                                                           -  จำนวน  54  คน 
                                                                    3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น 
                                                                        เรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
                                                                          -  จำนวน  58  คน 
                               4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ 
                                                                              ศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                           -  จำนวน  58  คน 
                               5.  จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ                
                                                                         จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 
                                                                           -  จำนวน  55  คน 
      1.4.2  เชิงคุณภาพ :  รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการชั้นเรียน 
                                           -  รอยละ  97.24 
             1.4.3  ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                                                                   ยอมรับตอคุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

    1.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
            1.5.1 เชิงปริมาณ :   1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขา 
                                                                       รวมการพัฒนาวิชาชีพ 
                                           -  54  คน 
                              2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย    
                                                                      12  ชั่วโมงตอป 
                                                                        -  13  คน 
                              3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจาการพัฒนาตนเองและการ  
                                                                      พัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                        -  54  คน 
        4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และ 
                                                                      การพัฒนาวิชาชีพ 
                                         -  54  คน 
                                                                  5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง 
                                                                             และการ พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
                                                                       -  20  คน 
 
 

   1.5.2 เชิงคณุภาพ :  รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการ 
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                                                                  พัฒนาวิชาชีพ 
                                                                   - รอยละ  100 
     1.5.3  ผลสะทอน :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ 
                                                                 ยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน 
 

    1.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
             1.6.1  เชิงปริมาณ :   จำนวนหองเรียน  หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ต 
                                                                    ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
                                                                    -  จำนวน  30  หอง 
     1.6.2 เชิงคุณภาพ :  รอยละของหองเรียน  หองปฏิบัติการที่มีระบบ 
                                                                   อนิเตอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
                                   -  รอยละ  100 
             1.6.3  ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการ  
                                                                  ยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว 
                                                                  สูงเพื่อการจัดการ เรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดาน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
     1.1  การบิหารจัดการจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
             1.1.1  เชิงปริมาณ :  มีระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหาร 
                                                                   จัดการภายใน สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 
                                                                   -  มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม 
                                                                      ทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา 
            1.1.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบ 
                                                                   ฐานขอมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
                                                                   สถานศึกษา 
                                -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
             1.1.3  ผลสะทอน :   สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
                                                                   จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย  ทันสมัย  และปจจุบัน 
 

    1.2  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  หรืองานฟารม 
           1.2.1 เชิงปริมาณ :   รอยละของหองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง 
                                                     ฝกงาน  หรืองานฟารม ที่ไดรับการพัฒนาให      
                                                     เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

      1.2.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่                     
                                                                   หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน    
                                                                   หรอืงานฟารม 

            1.2.3  ผลสะทอน :   องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวน  
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                                                         เก่ียวของเขามาใชบริการ  อาคารสถานที ่   
                                                         หองเรียน  หองปฏิบัติการ   

                                                                    โรงฝกงาน  หรืองานฟารม 
 

    1.3  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
             1.3.1  เชิงปริมาณ :   ระบบสาธาณูปโภคพ้ืนฐาน  ไดแก  ระบบ 
                                                                    ไฟฟา  ระบบประปา การคมนาคมภายใน 
                                                                    สถานศึกษา  ระบบการสื่อสารภายใน 
                                           และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ 
                                                                    บำรุงรักษาและพัฒนาอยาง  ตอเนื่อง 
                              -  มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในสถานศึกษา  
     1.3.2  เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธาณปูโภค 
           พ้ืนฐาน 

                              -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในระดับยอดเยี่ยม 
            1.3.3  ผลสะทอน :     ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบ 
                                                                     สาธาณูปโภคพ้ืนฐาน 
    1.4  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

     1.4.1  เชิงปริมาณ :   รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรู 
                                                         และศูนยวทิยบริการ 

                                 - รอยละ  80.15 
            1.4.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและ 
                                                                   ศนูยวิทยบริการ 
                                                                   -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
     1.4.3  ผลสะทอน :   ความพึงพอใจของผูใชบริการทีมี่ตอแหลง 
                                                                   เรยีนรูและศูนยวิทยบริการ 
 

    1.5  ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             1.5.1  เชิงปริมาณ :   ความเร็วของสัญญานอินเตอรเน็ต  และ 
                                                                    ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงาน และสถานศึกษา 
                                   -  600  
      1.5.2 เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเตอรเน็ต 
                                                                  ความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ 
                                                                  ภายในสถานศึกษา 
                                -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
            1.5.3 ผลสะทอน :   ความพึงพอใจของผูใชบริการทีมี่ตอระบบ     
                                                                  อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใชงานดาน 
                                                                  สนเทศภายในสถานศึกษา 
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ  ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
      1.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
              1.1.1  เชิงปริมาณ :  1.  รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                                                 -  รอยละ  33.33 
                                        2.  รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 
                                                -  รอยละ  8.55 
               1.1.2  เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศกึษา 
      ระบบทวิภาคี 
              1.1.3  ผลสะทอน :   องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเก่ียวของมี 
      สวนรวมในการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2) จุดเดน  
    สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ไดรับความสนใจเปนจำนวนมากใน
สวนราชการในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก  และอำเภอใกลเคียง  และสำเร็จการศึกษา 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
    จำนวนหองเรียน  หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนมีไมเพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน 
  4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
    ควรเพ่ิมจำนวนหองเรียน  หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนใหเพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน 
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4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
     1.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
             1.1.1  เชิงปริมาณ :   รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหาร 
                                                                    สถานศึกษา    
                                   -  รอยละ  100 
             1.1.2 เชิงคุณภาพ :    ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมี 
                                                                    สวนรวม 
                                             -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
             1.1.3  ผลสะทอน :    องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเก่ียวของมี 
                                                                    สวนรวมในการ บริหารสถานศึกษา 
    1.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
              1.2.1  เชิงปริมาณ :   รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม 
                                                                    ทรัพยากร  เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
                                                                    -  รอยละ  100 
              1.2.2  เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการ 
                                                                    จดัการเรียนการสอน 
                                   -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
         1.2.3  ผลสะทอน :     องคกร  หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวน 
                                                                            รวมในการ  ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรีนยการสอน 
  1.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
              1.3.1  เชิงปริมาณ :   จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 
                                      -  13  กิจกรรม 
             1.3.2  เชิงคุณภาพ :     ผลการประเมิน  และกิจกรรมการบรกิารชุมชนและจิตอาสา 
                                      -  ผลการประเมินคาคะแนน  5  อยูในรระดับยอดเยี่ยม 
           1.3.3  ผลสะทอน :    องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเก่ียวของให 
                                                                    การยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชน 
                                                                    และจิตอาสา 
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4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
      1.  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย 
             1.1.1 เชิงปริมาณ :  จำนวนผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค   
                                                                  งานวิจัย 
                                     -  ระดับสถานศึกษา           มีทั้งหมด  17  ชิ้น 
                                    -  ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด   มีทั้งหมด  17  ชิ้น 
                                     -  ระดับภาค                    มีทั้งหมด  4  ชิ้น                     

             1.1.2  เชิงคุณภาพ :  รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
                                                      งานสรางสรรค  งานวิจัย 

                                    -  ระดับสถานศึกษา          มีทั้งหมด  17  ชิ้น 
                                     -  ระดับอาชีวศกึษาจังหวัด  มีทั้งหมด  13  ชิ้น 
                                     -  ระดับภาค                   มีท้ังหมด   -  ชิ้น  
              1.1.3  ผลสะทอน :   องคกร  หนวยงานภายนอก  หรือผูมีสวนเก่ียวของให   
                                                                   การยอมรับยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม   

                                                         สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใช 
                                                         ประโยชนหรือเผยแพร 

  2) จุดเดน  
    สถานศึกษาไดรวมมือกับหนวยงานราชการ  สถานประกอบการ  ชุมชน  ในพ้ืนที่อำเภอสุ
ไหงโก-ลก  ในดานการบริการดานอาชีพ  และประเพณี  วัฒนธรรมในพื้นที่ 
   

3) จุดท่ีควรพัฒนา  
    ควรมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ  ในการแขงขันสูระดับชาติ 
   

4) ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา  
    ควรสงเสริมใหครู  และนักเรียน  นักศึกษา  ทำวิจัยอยางถูกตอง 
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สวนที่  5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  พ.ศ.2561 
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สวนที่  ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

พ.ศ. 2561 
 

 
 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศกึษา  พ.ศ.
2561  จำนวน  3  มาตรฐาน  ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
ตารางที่  1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1  ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่  1  ดานความรู 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
 (คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศกึษา  (V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได 103 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 115 89.57 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
  
 

ประเด็นการประเมินที่  2  ดานทักษะและการประยุกตใช 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 
ผลรวมคะแนนท่ีได 19 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25 76.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่  3  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

คะแนนที่ได 
จากการประเมิน 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

3.1  การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 5 10 
3.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 2 5 10 
3.3  การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 4 60 
ผลรวมคะแนนท่ีได 80 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 95 84.21 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 

 
5.2  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่  2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2  ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่  1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1  การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10 
1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  หรือปรับปรุง
รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม  หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได 19 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25 76.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่  2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10 
2.2  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3  การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4  การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5  การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 1 2 
2.6  การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชี้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได 69 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 85 81.18 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
  
 

ประเด็นการประเมินที่  3  ดานการบริหารจัดการ 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

3.1  การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง
ฝกงาน  หรืองานฟารม 

2 5 10 

3.3  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10 
3.5  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได 25 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 65 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่  4  ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
 (คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

4.1  การจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนท่ีได 30 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
  

5.3  มาตรฐานที่  3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ตารางที่  3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3  ในแตละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่  1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

1.1  การบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม 5 5 25 
1.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3  การบริหารชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนท่ีได 45 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 45 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่  2  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย 
 

ขอการประเมิน 
 

 
คาน้ำหนัก 

 
คาคะแนน 

 

คะแนนที่ได 
(คาน้ำหนักxคาคะแนน) 

2.1  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   
งานสรางสรรค  งานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได 12 
รอยละของคะแนน  ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 15 80.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ประเด็นการประเมินที่ 1  ดานความรู 
  ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)   ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
  ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)    ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
  กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
5.4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ตารางที่ 4  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 

รอยละ 
 

มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 85.96 
ประเด็นที่  1.1  ดานความรู 89.57 
ประเด็นที่  1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 76 
ประเด็นที่  1.3  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณธที่พึงประสงค 84.21 
มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 89.27 
ประเด็นที่  2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 
ประเด็นที่  2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 81.18 
ประเด็นที่  2.3  ดานการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่  2.4  ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ 100 
มาตรฐานท่ี  3  การสรางสังมคมแหงการเรียนรู 95 
ประเด็นที่  3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 
ประเด็นที่  3.2  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย 80 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.40 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
             ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  
             ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
             ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
             ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
             กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 
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สวนที่  6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามบรบิทของ

สถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม (ถามี) 
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สวนที่  6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีก่ำหนดเพิ่มเติม (ถามี) 

 

 

   

 
 
 

-ไมมี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR)  ประจำปการศึกษา  2562  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

 หนา 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนที่  7 

แผนพัฒนาการจัดการศกึษา 
ของสถานศึกษา 
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สวนที่  7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
                      

                             ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                      
มาศึกษา วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  
 

 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
 

 
แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
(แผน โครงการ  กิจกรรม) 

 
มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
     1.1  ดานความรู - โครงการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศกึษา  (V-NET)  ประจำปการศึกษา  2562 
     1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช - โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และทักษะ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ประจำปการศึกษา  2562 
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  ครบรอบป  15  ป 

     1.3  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณ
ลักษณธที่พึงประสงค 

- โครงการติดตามนักเรียน  นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษา  
ประจำปการศึกษา  2561 

มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
     2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา - โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาครูหลักสูตรการพัฒนาการ

เรียน  Active Leaning ดวยการใชสื่อออนไลน  
ระดับพื้นฐาน 

     2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา - โครงการจัดทำแผนจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน  และการจัดทำแผนพัฒนา  การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- โครงการนิเทศการเรียนการสอนครูผูสอน   
ภาคเรียนที่  2 ประจำปการศึกษา  2562 

     2.3  ดานการบริหารจัดการ - โครงการกำจัดปลวกในสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน  อาคาร
สถานที่  หองเรียนและหองปฏิบัติการ  และแหลงเรียนรู 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑเกาอ้ี  แบบมีพนักพิง  และพัดลม
อุตสาหกรรม 
- โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปด 
- โครงการเชาพื้นที่เว็บไซตวิทยาลัย 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
 

แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
(แผน โครงการ  กิจกรรม) 

     2.4  ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ  1. การจัดการศึกษาวิชาชีพโดยรวมมือกับสถาน
ประกอบการ  และหนวยงานภาครัฐและเอกชน  เพ่ือให
ผูเรียนสามารถในประกอบอาชีพได 
 2. จัดทำแผนและคูมือการฝกงานตามโครงสราง
ของหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห
จุดประสงครายละเอียดรายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะ
ฝกอาชีพ  
 3.  วางแผนรวมกันกับสถานประกอบการในการ
นิเทศ  ติดตามการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและมี
การวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแลและแกปญหา 
 4. ประชุมสัมมนาครูฝก  ครูนิเทศ  เพ่ือรวมกัน
วางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
 5.  ติดตอประสานงานกับแหลงงานและสถาน
ประกอบการเพ่ือการจัดการที่ฝกงานใหกับนักเรียน  
นักศึกษา   
 6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและ
รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน 
 7. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพยสินของ
สถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
                  1.  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
รางคำสั่งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยมี
รองผูอำนวยการฝายวิชาการเปนประธานกรรมการ หัวหนา
สาขาวิชาทุกสาขาวิชาเปนกรรมการ  หัวหนางาน
อาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเปนกรรมการและเลขานุการ 
                  2. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีเสนอราง
คำสั่งตอผูอำนวยการเพื่อขออนุมัติลงนามแตงตั้งตามคำสั่ง 
                  3. รองผูอำนวยการฝายวิชาการในฐานะ
คณะกรรมการดำเนินงานเชิญคณะกรรมการทุกทานรวม
ประชุมกำหนดแนวทางและทิศทางในการดำเนินงานการ
ฝกงาน /ฝกอาชีพของนักเรียน/นักศึกษา  ตามคำรองของ
นักเรียน นักศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
 

 
แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
(แผน โครงการ  กิจกรรม) 

 
     2.4  ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ     4. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี  สำรวจและติดตอ

สถานประกอบการตามท่ีนักเรียน  นักศึกษา  ไดเขียนคำ
รองฝกงาน/ฝกอาชีพ 
     5.  งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีรวมกับสาขาวิชาใน
การกำหนดรายวิชาที่จะออกไปฝกงาน/ฝกอาชีพ  ในสถาน
ประกอบการของนักเรียน  นักศึกษา   
     6.  งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีจัดทำหนังสือขอความ
อนุเคราะหรับนักเรียน  นักศึกษาเขาฝกงาน/ฝกอาชีพใน
สถานประกอบการ  จัดทำหนังสือสงตวันักเรียน  นักศึกษา
เขาฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการ  ใหสาขาวิชา
และรองผูอำนวยการฝายวิชาการรับรองและเสน
ผูอำนวยการอนุญาตสงตัวตอไป 
     7.  งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีรวมกับหัวหนา
สาขาวิชาการกำหนดครูผูทำการนิเทศและติดตามการ
ฝกงาน/ฝกอาชีพในสถานประกอบการของแตละสาขาวิชา 
     8. ครูนิเทศและติดตามออกนิเทศเพื่อรับทราบปญหา  
ขอขัดของ  อุปสรรคตาง ๆ ของนักเรียน  นักศกึษา 
     9. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรวมกับสาขาวิชาใน
การกำหนดการสัมมนาการฝกงาน/ฝกอาชีพในสถาน
ประกอบการ   
     10. ครูนิเทศและติดตาม  ครูประจำวิชาและหัวหนา
สาขาวิชา  สรุปผลคะแนนของการฝกงาน/ฝกอาชีพใน
สถานประกอบการของนักเรียน  นักศึกษาและสงผล
คะแนนใหกับงานวัดผลและประเมินผล 
     11. งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานฝกงาน/ฝกอาชีพ  ในสถานประกอบการของ
นักเรียน  นักศึกษา 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
 

 
แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
(แผน โครงการ  กิจกรรม) 

 
มาตรฐานท่ี  3  การสรางสังมคมแหงการเรียนรู 
    3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 

 - โครงการประชุมสถานประกอบการเพ่ือลงนาม
ความรวมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ตรงกับความ
ตองการของสถานประกอบการ ประจำปการศึกษา  2563 
 - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน  (Fix It Center) 
 - โครงการปฏิบัติการตรวจเขมขนรถโดยสารหมวด 
2 หมวด 3  ตามบันทึกความรวมมือดานความปลอดภัย
ของรถโดยสารสาธารณะ  ระหวางสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  กับกรมการขนสงทางบก 
 - โครงการอาชีวอาสา  ชวงเทศกาลปใหม 

    3.2  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งาน
สรางสรรค  งานวิจัย 

 - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ระดับสถานศึกษา  ประจำปการศึกษา  2562 
 - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประจำปการศึกษา  2562 
 - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  
ระดับภาค ประจำปการศึกษา  2562 
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ภาคผนวก 
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยหนวยงานตนสังกัด 
ปการศึกษา  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ผลการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยหนวยงานตนสังกัด 

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
ปการศึกษา  2562 

 

 
ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยหนวยงานตนสังกัดของ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  ปการศึกษา   2562  ปรากฏดังนี้ 
 
1.  สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 
ตารางที่  1  ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2561 

 
ที ่ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
การดำเนินการ 

1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

O  มีมาตรฐานการศึกษาชองสถานศึกษาที่เปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ
สถานศึกษา 

O  มแีผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศึกษา 

O  มผีลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

4 การประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษาภายในสถานศึกษา 

O  มกีารบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลน
เชิงปริมาณและคุณภาพผานเว็บไซต  www.vesar.org 
ใหครบถวน 

5 การติดตามผลการดำเนินการ  เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษา 

O  มกีารติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินใน
ระบบออนไลนผานเว็บไซต  www.vesar.org 

6 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

O  มกีารเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน
ผานเว็บไซต  www.vesar.org  โดยนำเสนอขอมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคณุาภาพ  เพ่ือสะทอนผลการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 
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2.  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา  พ.ศ.2561  โดย
ภาพรวม  จำนวน  3  มาตรฐาน  9  ประเด็นการประเมิน  มีคุณภาพอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม    (รอยละ  
88.40)  โดยมีผลการประเมินจำแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน  ดังนี้ 
 
2.1  มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึประสงค  มีคุณภาพอยูใน 
                           ระดับ    ยอดเยี่ยม    (รอยละ  85.96) 
   2.1.1  ดานความรู  ผลการประเมินอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม    (รอยละ  89.57) 
   2.1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช  ผลการประเมินอยูในระดับ    ดีเลิศ    (รอยละ  76.00) 
   2.1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค  ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม  
              (รอยละ  89.57) 
 
จุดเดน 
 วิทยาลัยฯ  ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเนนในเรื่องดานทักษะวิชาชีพ  ปฏิบัติงานไดจริง  สามารถ
นำความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานจริงมาใชในการประกอบอาชีพเมื่อศึกษาสำเร็จการศึกษา  และมีงานทำ 
 

จุดท่ีควรพฒันา 
 จำนวนผูสำเร็จการศกึษา  ระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ในปการศึกษาที่ผานมา  มีจำนวน  นักศึกษาออก
กลางคนัเปนจำนวนมาก 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรมีการประสานความรวมมือผูปกครอง  หัวหนาชุมชน  ที่นักศึกษาอาศัยเขาพบปะนักเรียน  นักศึกษา
ที่ออกกลางคนั  เพ่ือสรุปหาสาเหตุไมสามารถมาศึกษาในสถานศกึษาได  โดยหาวิธีแกปญหา  และชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง 
 
2.2  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา  มีคุณภาพอยูในระดับ    ยอดเย่ียม    (รอยละ  89.27) 
   2.2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับ    ดีเลิศ    (รอยละ  76.00) 
   2.2.2  ดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม    (รอยละ  81.18) 
   2.2.3  ดานการบริหารจัดการ  ผลการประเมินอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม    (รอยละ  100) 
   2.2.4  ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ  ผลการประเมินอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม    (รอยละ  100) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ไดรับความสนใจเปนจำนวนมากในสวนราชการ
ในพ้ืนที่อำเภอสุไหงโก-ลก  และอำเภอใกลเคียง  และสำเร็จการศึกษา 
 
จุดท่ีควรพฒันา 
 จำนวนหองเรียน  หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนมีไม
เพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรเพ่ิมจำนวนหองเรียน  หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนให
เพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน 
 
2.3  มาตรฐานที่  3  การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ    ยอดเย่ียม    (รอยละ  95.00) 
   2.3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  ผลการประเมินอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม     
             (รอยละ  100) 
   2.3.2  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย  ผลการประเมินอยูในระดับ    ยอดเยี่ยม     
             (รอยละ  80.00) 
 
จุดเดน 
 สถานศึกษาไดรวมมมือกับหนวยงานราชการ  สถานประอบการ  ชุมชน  ในพ้ืนที่อำเภอสุไหงโก-ลก             
ในดานการบริการดานอาชีพ  และประเพณีวัฒนธรรมในพ้ืนที ่
 
จุดท่ีควรพฒันา 

ควรมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมีมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพในการแขงขันสูระดับชาต ิ
 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรสงเสริมใหครู  และนักเรียน  นักศึกษา  ทำวิจัยอยางถูกตอง 
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3.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2561 
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศกึษา  พ.ศ.2561 
ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก    ปการศึกษา  2562 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 
 

 
รอยละ 

 

 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 85.96 ยอดเย่ียม 
ประเด็นที่  1.1  ดานความรู 89.57 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่  1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 76 ดีเลิศ 
ประเด็นที่  1.3  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณธที่พึงประสงค 84.21 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  2  การจัดการอาชีวศึกษา 89.27 ยอดเย่ียม 
ประเด็นที่  2.1  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76 ดีเลิศ 
ประเด็นที่  2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 81.18 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่  2.3  ดานการบริหารจัดการ 100 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่  2.4  ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัต ิ 100 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  3  การสรางสังมคมแหงการเรียนรู 95 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่  3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่  3.2  ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค  งานวิจัย 80 ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 88.40 ยอดเย่ียม 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
             ยอดเยี่ยม  (รอยละ  80  ขึ้นไป)  
             ดีเลิศ  (รอยละ  70.00 – 79.99)   
             ดี  (รอยละ  60.00 – 69.99)   
             ปานกลาง  (รอยละ  50.00 – 59.99) 
             กำลังพัฒนา  (นอยกวารอยละ  50.00) 

 


