รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR)
ประจำปการศึกษา ๒๕๖3

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

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
การประกันคุณ ภาพภายในเปนสว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต องดำเนินการอยา งตอเนื ่ อ ง
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน
เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนการรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตอไป
วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนอยางยิ่ง
จึงไดจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ตามแนวทางที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษากำหนดภายในกรอบมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
3 มาตรฐาน 9 ประเด็น เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูปกครอง รวมทั้ง
สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน (สมศ.) เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายนอกไดรับทราบ
วิ ท ยาลั ย ฯ ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช า สาขางาน คณะกรรมการประเมิ น ผลการประกั น คุ ณ ภาพ
และบุคลากรทุกฝายที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสงผลใหรายงาน
การประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้สำเร็จลงไดดี
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
พฤษภาคม ๒๕๖4
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ข) รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผูเรียนไดรับ
ค) เอกสาร หลักฐาน ที่ใชอางอิง
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สวนที่ ๑
บทสรุปสำหรับผูบริหาร

1

สวนที่ ๑
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมิ น
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การนำแผนสูการปฏิบัติใหประสบความสำเร็จ บรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษามีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1. การนำแผนสูการปฏิบัติ
1.1 ประชุมสรา งความรู ความเขา ใจสาระสำคั ญ ขององคป ระกอบต า ง ๆ ในแผนใหกับ บุค ลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดรับทราบ และมีสวนรวมใหการสนับสนุนเพื่อใหการนำแผนสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน กำกับติดตามใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน ที่กำหนด
1.3 คณะกรรมการที่ไดรับ มอบหมายและบุคลากรที่เกี่ย วของใหความรวมมือ แสวงหาประสาน
เครือขายภายนอก และภาคเอกชนเขารวมพัฒนาการด าเนินงานตามแผน
1.4 จัดใหมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่มุงเนนการประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน
โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จเปนเปาหมายสำคัญ
1.5 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง เปนปจจุบัน สามารถบริการไดตรงตาม ความตองการและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. การกำกับ ติดตามและประเมินผล
2.1 ติดตามและประเมินผลการใชจ า ยงบประมาณ หรือการใชทรัพยากรตา ง ๆ ที่ใชในโครงการ
ตามแผน วาเปนไปตามที่ไดกำหนดในโครงการ/กิจกรรม มากนอยเพียงใด
2.2 กำกับ ติ ดตาม และประเมิ น ผลกระบวนการในการปฏิบ ั ติ ง านว า เปน ไปตามแผน/กิ จ กรรม
ที่กำหนดไวหรือไม มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง
2.3 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ วาเปนไปตาม วัตถุประสงคของ
โครงการ เปาประสงค และตัวชี้วัดที่กำหนดไวมากนอยเพียงใด
2.4 สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
จุดเดน
1. เปนสถานศึกษาดานวิชาชีพที่มีสถานศึกษาเดียวในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก
2. สถานศึกษามีศักยภาพในการผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของทองถิ่น
ดานธุรกิจบริการ
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจัด การเรี ย นการสอนที ่ ห ลากหลาย ทั้ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี ระบบภาคี
4. สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพ

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563

2
5. สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. สถานศึกษามีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง
7. ครูของสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพและประสบการณ ในการปฏิบัติงาน
8. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษามีความรูทักษะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ อยางตอเนื่อง
2. ติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา
3. สงเสริมการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครูที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร
4. วางแผนงาน/โครงการ เพื่อลดจำนวนนักเรียน นักศึกษา ออกกลางคัน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการพัฒนาจัดทำวิจัยอยางตอเนื่อง
2. ควรปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของสถานศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ควรมีการพัฒนาครูใหตรงกับการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
สถานศึกษาไดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
(พรบ.) สรางคนดี สรางคนเกง และสามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยจัดการศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร
และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ทองถิ่น ทั้งนี้ ไดบูรณาการจัดการศึกษารวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยสถานศึกษามีการจัดทำโครงการลงนามความรวมมือกับหนวยงานราชการ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสุ
ไหงโก-ลก และในอำเภอใกลเคียง โดยมีการสำรวจจากหนวยงานราชการ สถานประกอบการจากนักเรียน
นั กศึกษาเขาฝกประสบการณในแตละปการศึกษา และหนวยงานราชการที่นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาระบบ
ทวิภาคี เขารวมลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ สถานประกอบการ และสถานศึกษาไดรว มมือกับ
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 จึงบรรลุเปา ประสงคข อง
หนวยงานตนสังกัดอยางเปนภาคภูมิ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579
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1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากาลังคนดานอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพกาลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการ ในการ
พัฒนาประเทศ
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานอาชีวศึกษา
5. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2562 -2566 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
1. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูดานอาชีวศึกษา
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
3. สรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝกอบรมวิชาชีพ
4. ขยายโอกาสดานวิชาการและวิชาชีพสูสังคมแหงการเรียนรู
5. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองคความรู ดานวิชาชีพ
6. จัดการศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหแกผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียน
ในสายวิชาชีพ เมื่อผูเรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งใน
ระดั บ มั ธ ยมศึก ษาป ที่ 6 และระดับ ประกาศนีย บัต รวิชาชี พ พรอ มกั น การจั ดการศึก ษารูป แบบทวิศ ึ กษา
เปนแนวคิดใหมและเปนการสรางนวัตกรรมในการจัดการศึกษารูปแบบใหมที่เปนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางดานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะและความรูความสามารถ
ตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากกวาการมีวุฒิการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพีย งอยา งเดีย ว เปน ความรว มมือการจั ดการศึก ษาระหวา งสำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการตาง ๆ ในการ
จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกัน การเทียบโอนหนวยกิต รวมทั้งการฝกงานในสถานประกอบการ แนวคิด
ในการจัดการศึกษารูปแบบคูขนาน เริ่มตนเมื่อป 2553 ภายใตโครงการ “รอยเอ็ดโมเดล” โดยหลังจากไดมี
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553
และกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 หลังจากมีโครงการนำรองของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ทวิศึกษา พบวาจำนวนผูเรียนสายสามัญที่สมัครเขารวมโครงการเรียนในรูปแบบดังกลาวมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง หลักการสำคัญในการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาคือ การสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในสถานศึกษา
สายสามัญ ที่ตั้ง อยู ในพื้น ที่ห า งไกล หรือไมมีส ถานศึกษาอาชีว ศึกษาในบริเวณใกลเคีย ง ไดเขา สูระบบการ
อาชีวศึกษาที่เปนการปูพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพตาง ๆ
สรุปแลวทวิศึกษา คือ การจัดการศึกษาทางเลือกสำหรับผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความ
ประสงคจะเรียนควบคูกันไปทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เมื่อครบกำหนดตามหลักสูตรผูเรียนสามารถสำเร็จ
การศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพไปพรอมกัน ทั้งนี้ไดมีกำหนดการจัดการเรียนการสอน
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โดยวิธีทำความตกลงรว มมือกันระหวางสถานศึกษาที่เปดสอนมัธยมศึกษากับสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เปาหมายการอาชีวศึกษา มาตรา 6 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให
สูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนำความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญา
ไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและสมรรถนะ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพโดยอิสระได คุณภาพผูสำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา และ
สาขาวิชาตาง ๆ จะตองครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน คือ 1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค 2. ดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัด
และความสนใจ
2. เพื่อขยายกลุมเปาหมายไปสูผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา
3. เพื่อเปนทางเลือกสำหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคที่จะเรียนควบคูไป
กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
4.4 วิธีการดำเนินงาน
1. สำรวจความตองการในการเปดการเรียนหลักสูตรไปยังโรงเรียนในพื้นที่
2. ประชุมผูบริหารและผูที่เกี่ยวของที่มีความประสงคจะเปดการเรียนรวมหลักสูตร
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. นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและสามารถทำงานตามความถนัดและความสนใจ
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา
3. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียนควบคูไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๒.๑.๑ ที่ตั้ง
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
โทรศัพท
Website
E-mail
สังกัด

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
๑๒๓ หมูที่ ๗ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
๐๗๓-646566 โทรสาร. ๐๗๓-๖๔๖-๕๖๖
www.skc.ac.th
skckolok@hotmail.com
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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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 เพื่อทูลเกลาถวายที่ดิน จำนวน ๑แปลง เนื้อที่ ๗ ไร
๑ งาน ตั้งอยูท ี่ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนที่กอสราง
วิ ท ยาลั ย สารพัด ช า งนราธิ ว าส สาขาสุ ไ หงโก-ลก และสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ฯ
ทรงพระราชทานที่ดินดังกลาวแกกรมอาชีวศึกษา เพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูบริจาค
ดังนั้นในป พ.ศ. 2537 วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสโดยนายมาโนชญ เนาวสินธซ่งึ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
อยูในขณะนั้นไดขออนุมัติกรมอาชีวศึกษาใหวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส สาขาอำเภอสุไหงโก-ลก เปนสถานศึกษาใหม
แยกจากวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสพรอมทั้งเปลี่ยนชื่อใหมเปน วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เพราะในระยะเวลา
๒ ป ที่เปดสอนมีประชาชนสนใจและมีความตองการเรียนเปนจำนวนมาก
ป พ.ศ.๒๕๓๗ กรมอาชีวศึก ษาไดอ อกคำสั่ง กรมอาชีว ศึก ษา ที่ ๓๗๔๔ /๒๕๓๗เรื่อง แตงตั้ ง ผู
ประสานงานในการจัดตั้งสถานศึกษาแหงใหม ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๗โดยกรมอาชีวศึกษาไดมีคำสั่งแตงตั้ง
นายมาโนชญ เนาวสินธ ตำแหนงผูอำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส เปนผูประสานงานในการจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาส อีกตำแหนงหนึ่งเนื่องจากที่ดินที่ไดรับพระราชทานจำนวน ๗ ไร
เศษที่มีอยูเดิมนั้นไมเพียงพอกับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ผูประสานงานในการจัดตั้งจึงไดติดต อ
ประสานงานเพื่อขอใชที่ดินของโครงการชลประทานมูโนะอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปนที่ดินราชพัสดุ
เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕o ไร ตั้งอยูที่ หมู ๓ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก
ป พ.ศ. ๒๕๓๘กรมอาชีวศึกษาไดออกคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ ๓๔๘o/๒๕๓๘ เรื่อง แตงตั้งผูทำหนาที่
ผูอำนวยการวิทยาลัยและผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยลงวันที่ ๓o พฤศจิกายน ๒๕๓๘ ไดแตงตั้งนายชม จันทรเมือง
ตำแหนงผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา ทำหนาที่ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
และแตงตั้งนายประดิษฐ เทพพรหม อาจารย ๒ระดับ๖ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และนายสมบัติ ธนรัช
อาจารย ๒ ระดับ ๖ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาการอาชีพสุไหงโก-ลก เนื่องจาก
นายสมบั ติ ธนรัช มี ค วามจำเป น สว นตั ว และไดบ ั น ทึก ไมร ั บ หน า ที ่ ผ ู ช  ว ยผู  อ ำนวยการ ป พ.ศ. ๒๕๓๙
กรมอาชี ว ศึก ษา จึ ง ไดแ ต ง ตั ้ ง ผู ช ว ยผู อ ำนวยการเพิ ่ มเติม อี ก โดยคำสั ่ง กรมอาชีว ศึก ษา ที ่ ๒๗๑๘/๒๕๔๐
เรื่องแตงตั้งทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยใหนายมงคล กินแหลม ตำแหนงอาจารย ๒ ระดับ ๖ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ทำหนาที่ผูชวยผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ป พ.ศ.๒๕๓๙ นายชม จันทรเมืองและนายประดิษฐ เทพพรหม ไดรับทราบคำสั่งดังกลาวแลวจึงได
ดำเนินการติดตอประสานการขอใชที่ดินตอเนื่องจากที่วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาสโดยไดติดตอประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ดังตอไปนี้ โครงการชลประทานมูโนะ กรมชลประทาน ราชพัสดุจังหวัดนราธิวาส และกรรม
ธนารักษ เพื่อจัดทำรายละเอียดขอใชที่ดินราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองดูแลของโครงการชลประทานมูโนะ
กรมชลประทาน จนไดรับอนุญาตใหใชที่ดินราชพัสดุจากกรมธนารักษ ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๒ ไร ๒ งาน ๙๘ ตารางวา
ตั้งอยูที่หมู ๓ ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโกลก-จังหวัดนราธิวาส เพื่อใชเปนที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
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ป พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัย
การอาชี พ ระดั บ อำเภอ ด ว ยเหตุ ผ ลคื อ กระทรวงศึก ษาธิก ารพิ จ ารณาเห็ นควรให ข ยายการศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ให กวา งขวางยิ่งขึ้น สอดคลองเพีย งพอกับ ความตองการของประชาชนในชนบทและตรงความตองการของ
ตลาดแรงงานของทองถิ่น รวมทั้งกาวทันตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวนรวมของประเทศจึงใหมีการจัดตั้ง
สถานศึกษาวิชาชีพประเภทวิทยาลัยการอาชีพขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพทุกระดับซึ่งเปน ความ
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 ๗ รายการ คือ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น
จำนวน ๑ หลัง
อาคารสำนักงานหอประชุม
จำนวน ๑ หลัง
อาคารโรงฝกงาน
จำนวน ๒ หลัง
บานพักผูบริหารระดับ ๗-๘
จำนวน ๑ หลัง
บานพักครู ๖ หนวย
จำนวน ๒ หลัง
บานพักภารโรง ๒ หนวย
จำนวน ๓ หลัง
หองน้ำหองสวมนักเรียน ๓ หนวย
จำนวน ๒ หลัง

๒.๑.๓ การจัดการศึกษา
ปจจุบันวิทยาลัยจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตรประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และประเภท
วิชาพณิชยกรรม ระดับตาง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ป.ต.อ.) หรือโครงสรางหลักสูตรออกแบบรองรั บ
นั กเรียนจบประถมศึกษาปที่ 6 ตองเรียนในหมวดวิชาตางๆ รวมไมนอยกวา 81 หนวยกิต (3,600 ชั่วโมง)
ใชเวลา 3 ป เนนวิชาชีพ 6 สาขา เรียนจบไดประกาศนียบัตร ป.ต.อ. เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหมวด
ทักษะชีวิต 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
เรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบ สนับ สนุนความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและ
ทองถิ่น พัฒนาและจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการและสภาพของทองถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดำรงชีวิต และโอกาสการมีงานทำ
2. ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)หลั ก สู ต ร 3 ป รั บ ผู  จ บมั ธ ยมศึ ก ษาป ท ี ่ 3 (มศ.3)
หรือเทียบเทาเขาเรียนในระบบปกติ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 5 แผนกวิชา ประกอบดวย 5 สาขาวิช า
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5 สาขางาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขางาน และ 1 สาขาวิชา 1 แผนกวิชา ประกอบดวย 1
แผนกวิชา ประกอบดวย 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม3 สาขาวิชา 3 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
5. แผนกวิชาชางกอสราง
5.1 สาขาวิชาชางกอสราง
5.1.1 สาขางานกอสราง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1. แผนกการโรงแรม
1.1 สาขาวิชาการโรงแรม
1.1.1สาขางานการโรงแรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. แผนกวิชาการบัญชี
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.1.1 สาขางานการบัญชี
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. แผนกวิชาการตลาด
3.1 สาขาวิชาการตลาด
3.1.1 สาขางานการตลาด
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปรับผูจบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเทา
เขาเรียนในระบบปกติ ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และประเภทวิชา
เกตรกรรม ประกอบดวย ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. แผนกวิชาชางยนต
1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
1.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
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2. แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง
2.1 สาขาวิชาไฟฟา
2.1.1 สาขางานไฟฟากําลัง
3. แผนกวิชาชางกอสราง
3.1 สาขาวิชาชางกอสราง
3.1.1 สาขางานกอสราง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1. แผนกการโรงแรมและการทองเที่ยว
1.1 สาขาวิชาการโรงแรม
1.1.1 สาขางานการโรงแรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม
1. แผนกวิชาการบัญชี
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.1.1 สาขางานการบัญชี
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2.1.1 สาขางานธุรกิจดิจิทัล
3. แผนกวิชาการตลาด
3.1 สาขาวิชาการตลาด
3.1.1 สาขางานการตลาด
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1. แผนกวิชาเกษตรศาสตร
1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร
1.1.1 สาขางานการเกษตร
๕.การจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) คือการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหแกผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค
จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผูเรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพรอมกัน
กลุมเปาหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ขยายโอกาสตะเวนชายแดน
- ราชประชานุเคราะห
- การศึกษาสงเคราะห
- สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนตองการเรียน ๒ ระบบ
วัตถุประสงค
1.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน
2.เพื่อขยายกลุมเปาหมายไปสูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา
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3.เพื่อเปนทางเลือกสำหรับผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงคจะเรียนควบคูไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5.การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เ ขารวมฝกอาชีพ ใน
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี ๒ สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เปนนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน
และในขณะเดียวกันก็เปนพนักงานฝกอาชีพของสถานประกอบการดวยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัด
การศึกษาดานอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผูเรียนหรือผูฝกหัด (Trainee) จะตองเรียนรายวิชา
สามัญรายวิชาชีพพื้นฐานโดยเรียนและฝกปฏิบัติเบื้องตนที่สถานศึกษา
5.1 วัตถุประสงคของการฝกอาชีพ
5.1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีฝมือความรูความสามารถและทันตอเทคโนโลยี ตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ
5.1.3 เพื่อเตรียมบุคลากรทางดานอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน

๒.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา
- ที่ตั้งอยูติดกับประเทศมาเลเซีย
ขนาดพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ถือไดวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดในจังหวัดนราธิวาสเปนศูนยกลางทางดาน
การคาและการลงทุนศูนยกลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของชายแดนภาคใตเนื่องดวยเปนหัวเมือง
เศรษฐกิจที่สำคัญมีดานศุลกากรที่เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคาทั้งนำเขา และสงออกไปยังประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งมีพนื้ ที่ติดกับประเทศมาเลเซีย
ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
เมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม
ถึ ง กลางเดือ นมกราคม และลมมรสุม ตะวัน ตกเฉีย งใต เ ริ ่ มตั ้ ง แต เ ดื อ นพฤษภาคม ถึ ง กลางเดือ นตุ ล าคม
จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกลาว สงผลใหมีฤดูกาลเพียง ๒ ฤดู คือฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม ซึ่งจะเปนชวงที่วางของลมมรสุมจะเริ่มตั้งแตหลังจากหมดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะ
เริ่มรอนและอากาศจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน แตอากาศจะไมรอนมากนัก เนื่องจากตั้งอยูใกลทะเล
และฤดูฝน เริ่มตั้งแตเ ดื อนมิถ ุน ายน ถึงพฤศจิก ายน อำเภอสุไหงโก-ลก จะมีฝนตกทั้ งในชว งลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกชุกมากกวา เนื่องจากพัดผานอาวไทย สวนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจ ะถูก
เทือกเขาบรรทัดปดกั้นทำใหฝนตกนอยลง
การปกครอง การปกครองทองที่
อำเภอสุไหงโก-ลก ประกอบดวยองคการปกครองสวนทองถิ่น แบงออกเปน ๔ แหง ไดแก
๑. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
๒. องคการบริหารสวนตำบลปาเสมัส ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปาเสมัสทั้งตำบล
๓. องคการบริหารสวนตำบลมูโนะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมูโนะทั้งตำบล
๔. องคการบริหารสวนตำบลปูโยะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปูโยะทั้งตำบล
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เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก หรือเมืองสุไหงโก-ลก ตั้งอยูในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส ถือไดวาเปนเมืองที่ใหญที่สุดในจังหวัดนราธิวาส เปนศูนยกลางทางดานการคาและการลงทุน
ศูนยกลางการเงินและธนาคารที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของชายแดนภาคใตเนื่องดวยเปนหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ
มีดานศุลกากรที่เปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา ทั้งนำเขา และสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน
มาเลเซีย ประชากรประชากรอำเภอสุไหงโก-ลกมีหลายเชื้อชาติ มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทย
เชื้อสายจีน และชาวมาลายู ศาสนา ประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนสวนใหญในเขตเมืองจะนับถือศาสนา
พุทธและศาสนาคริสต ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม
สถานที่ทองเที่ยว
มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย ไดแก
ดานการคาชายแดนสุไหงโก-ลก ไทย-มาเลเซีย โดยมีศนู ยกลางการคาขายอยูในเมืองสุไหงโก-ลก
ที่ศูนยพาณิชยกรรมเก็นติ้งหลังโรงแรมเก็นติ้งเยื้องสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทำการเกษตร ไดแก ทำสวน ยางพารา สวนผลไมทำนา และเลี้ยงสัตว
เปนตน สวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สวนมากจะประกอบอาชีพพาณิชยกรรมธุรกิจการคาสงออกสินคา
ธุรกิจการบริการ การเงิน และขาราชการเปนตน โดยอำเภอสุไหงโก-ลก ถือเปนเมืองที่ใหญและพัฒนาที่สุดในจังหวัด
นราธิวาส เปนศูนยกลางการคาทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนที่สำคัญ และเปนที่ประตูสูทางการทองเที ่ยว
ของประเทศไทย รับนักทองเที่ยวเดือนละหลายหมื่นคนมีโรงแรม สถานบริการ รานคาตาง ๆ มากมาย
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๒.๒ แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา

รองผูอำนวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร
นายกัซฟ ดอแม

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
นางซารีตา สาและ
หัวหนางานบุคลากร
นางสาวนาลิษ กาปา
หัวหนางานการเงิน
นายถวิล ไชยแดง
หัวหนางานบัญชี
นางปาอีซา เจะแว
หัวหนางานอาคารสถานที่
นายรชตะ เพชรรัตน
หัวหนางานพัสดุ
นางสาวดวงสมร ราโอบ
หัวหนางานประชาสัมพันธ
นางธัญญารัตน อาจคำภา
หัวหนางานทะเบียน
นายมงคล ดินแดง

ผูอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วาที่รอยตรี ธานี ศรีทอง

รองผูอำนวยการ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายอาทิตย รัตนสุริยา

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวชนนาท นราประสิทธิ์

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นายสุรชัย สาและ
นายสุรชัย สาและ
หัวหนางานความรวมมือ
นายอาดูรา สมานกุลวงศ

รองผูอำนวยการ
ฝายพัฒนาการศึกษา
นายกัซฟ ดอแม

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสมศักดิ์ จันทรแท
หัวหนางานครูที่ปรึกษา
นายธีรพงศ โฉมอำไพ
หัวหนางานปกครอง
นายสุรเดช แดงออน

หัวหนางานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน
นางสาวรอกีเยาะ บินสะมะแอ

หัวหนางานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานศึกษา
นางสาวนูรีศัณย อูเซ็ง

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายอาซาฮา มามะ
หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาและ
ประกอบธุรกิจ
นางสาวศุภกานต บังเกิด

นายยูสรี สาเมาะ

คณะกรรมการ
วิทยาลัย

รองผูอำนวยการ
ฝายวิชาการ
นายอาทิตย รัตนสุริยา

หัวหนาแผนกวิชาชา
อิเล็กทรอนิกส
หัวหนาแผนกวิชาชางไฟฟา
นายสาเหะอันวา ดะแซ
หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล
นายมะนอ เมาะบากอ
หัวหนาแผนกวิชาชางเทคนิคพื้นฐานและแผนกชางเชื่อม
โลหะ

หัวหนาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวอัญชรี แซภู
หัวหนาแผนกวิชาชางเสริมสวย
นางสาวธนิดา ดำกระเด็น
หัวหนาแผนกวิชาชางตัดเสื้อสตรี
นางสาวสุปรียา อูมา
หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางธัญญารัตน อาจคำภา
หัวหนางานพัฒนาสูตรการเรียนการสอน
นางสุธาสินี ชุมเกื้อ

นายสุทัศน เสารพูล
หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
นายเกชา ชุมเกือ้
หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรม
และการทองเทีย่ ว
นางจรรยพร ปลืม้ สำราญ
หัวหนาแผนกวิชาบัญชี
นางสาวชนนาท นราประสิทธิ์

หัวหนางานวัดและประเมินผล
นางผวา อินทรัตน
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
นางสุไลมี เซ็ง
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวไซนูรี ยูโซะ
หัวหนางานสือ่ การเรียนการสอน
นางสาวซารีตา สาและ
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๒.๓ ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๒.๓.๑ ขอมูลดานผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวม ปวช.

ปกติ
172
178
249
599

ทวิภาคี
78
62
29
169

ทวิศึกษา
0
0
6
6

รวม
250
240
284
774

ทวิศึกษา
0
0
0

รวม
294
240
534

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับชั้น
ปวส.๑
ปวส.๒
รวม ปวช.

ปกติ
203
203
406

ทวิภาคี
91
37
128

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับชั้น
ปวช.๓
ปวส.๒
รวม

แรกเขา
224
219
443

สำเร็จการศึกษา
167
211
378

คิดเปนรอยละ
74.55
96.35
85.33

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชั้น
ปวช.๓
ปวส.๒
รวม

แรกเขา
239
257
496

สำเร็จการศึกษา
164
182
346

คิดเปนรอยละ
68.62
70.82
69.76
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๒.๓.๒ ดานบุคลากรของสถานศึกษา
ทั้งหมด มีใบประกอบ สอนตรง
(คน) วิชาชีพ (คน) สาขา (คน)

ประเภท
ผูบริหาร/ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ผูอำนวยการ/รองผูอำนวยการ/
ผูชวยผูอำนวยการ
ขาราชการครู/ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ผูที่ไดรับการรับรอง
ขาราชการ (ชวยราชการ)
พนักงานราชการ (ครู)
พนักงานราชการ (เจาหนาที่)
ครูพิเศษสอน (ลูกจางเหมาบริการ)
เจาหนาที่ (ลูกจางเหมาบริการ)
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ/ฯลฯ)
รวมทั้งสิ้น

3

3

-

11
1
29
18
19
6
2
107

11
1
29
6
58

11
1
29
19
-

ระดับ ปวส.
2
3
0
0
1
0
1
0
0
7

รวม
7
6
0
0
1
0
2
0
0
16

๒.๓.๓ ดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
5
3
0
0
0
0
1
9

๒.๓.๔ ดานอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวนหลัง
2
2
1
1
2
8

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563

15

๒.๓.๕ ดานงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (บาท)
12,800,520.00
13,993,100.00
0
9,319,590.00
3,947,350.00
40,060,560.00

๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ฝมือเยีย่ ม

หมายถึง คุณภาพผูเรียน ที่มีทั้งความรู ความสามารถ ทักษะทางเปนที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ ชุมชน และทองถิ่น
เปยมคุณธรรม หมายถึง ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค
เปนผูที่ใชความรู ควบคูกับคุณธรรม
กาวนำวิชาการ หมายถึง การพัฒนาองคความรู นำมาเรียบเรียงเปนขั้นตอนดวยการศึกษา
คนควาตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี
ประสานสังคม หมายถึง สถานศึกษาเปนศูนยกลางของการพัฒนาวิชาชีพชุมชน โดยการ
ใหบริการทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพแกชุมชนและนำ
วิทยาการทางวิชาชีพไป พัฒนาชุมชนอยางจริงจัง

อัตลักษณของสถานศึกษา
 จิตอาสา พัฒนาตนเอง สูประชาคมอาเซียน
๒.๕ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิสัยทัศน
 นอมนำศาสตรพระราชา พัฒนาฝมืออาชีพ สูมาตรฐานสากล

พันธกิจ
 บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนดานวิชาชีพใหมีสมรรถนะและ
คุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 สรางเครือขายและความรวมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพในกลุมประเทศอาเซียน
 สงเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพสูสากล
 บริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน
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เปาประสงค
 กำลังคนดานวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ
ความตองการอุตสาหกรรมและบริการคุณลักษณะตามปรัชญา
 มีเครือขายและความรวมมือดานวิชาการและวิชาชีพในกลุมประเทศอาเซียน
 มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูสากล
 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานสูประชาคมอาเซียน

กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา










บริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ปลูกฝงจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองและพลโลก
สรางเครือขายความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน
สงเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพสูสากล
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ขับเคลื่อนสถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน

จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดนเดน








มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม วางแผนการทำงานเปนทีม พัฒนางานอยางตอเนื่อง
บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดลอมไดดีและเหมาะสม
มีผลงานครูผูสอนและนักเรียนที่สามารถนำไปใชประโยชนไดจริงเผยแพรในระดับชาติ
มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง
จัดโครงการ/กิจกรรที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกงดีและมีความสุข
จัดการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถิ่นและตลาดแรงงาน
มีการบูรณาการหลักสูตรใหเหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันสูประชาคม
อาเซียน เชน การจัดโครงการสอนภาษาตางประเทศ ๔ ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยน
ความรูทางภาษา เปนตน
 ประสานความรวมมือกับสถานประกอบการองคกรภาครัฐและเอกชนฝกประสบการณโดยมี
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในระบบทวิภาคี การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดแหลงเรียนรู
หลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมการเทียบโอนความรูและประสบการณอาชีพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๖.๑ รางวัลและงานของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓
รายการ
การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชากอสราง งาน)
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย (ปูนเปลือยมานั่ง
นราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 15 ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ

จังหวัด

ใหโดย
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร

๒.๖.๑ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

การศึกษา ๒๕๖๒
รายการ
นายมงคล ดินแดง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสา
ในการปองกันสถานการณของโรคติดตอและ
กิจกรรมลงพื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสา
ชวยเหลือสาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายอาซาฮา มามะ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสา
ในการปองกันสถานการณของโรคติดตอและ
กิจกรรมลงพื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสา
ชวยเหลือสาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายธีรพงศ พรหมชาติ
ไดเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
นายสาเหะอันวา ดะแซ
ไดเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
นายมงคล ดินแดง
ไดเขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด

ศู น ย ป ระสานงานและ
บริห ารการศึ ษ าจัง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย พ ั ฒ นาการศึ ก ษา
เขตพัฒ นาพิ เ ศษเฉพาะ
ก ิ จ จ ั ง ห ว ั ดช า ย แ ด น
ภาคใต

จังหวัด

ศู น ย พ ั ฒ นาการศึ ก ษา
เขตพัฒ นาพิ เ ศษเฉพาะ
ก ิ จ จ ั ง ห ว ั ดช า ย แ ด น
ภาคใต

จังหวัด

ศู น ย พ ั ฒ นาการศึ ก ษา
เขตพัฒ นาพิ เ ศษเฉพาะ
ก ิ จ จ ั ง ห ว ั ดช า ย แ ด น
ภาคใต
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รายการ
นายกำพล การุโณ
เขารวมอบรมหลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ครูอาชีวศึกษาดานการเรียนการสอนออนไลน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายนิติ ยุวเบญจพล
เขารวมอบรมหลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ครูอาชีวศึกษาดานการเรียนการสอนออนไลน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาววรารัตน เครือทอง
เขารวมอบรมหลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ครูอาชีวศึกษาดานการเรียนการสอนออนไลน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาวชนนาท นราประสิทธิ์
เขารวมอบรมหลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ครูอาชีวศึกษาดานการเรียนการสอนออนไลน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสุธาสินี ชุมเกื้อ
เขารวมอบรมหลักสูตรโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ครูอาชีวศึกษาดานการเรียนการสอนออนไลน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายกำพล การุโณ
ไดผานการอบรมโครงการฝกอบรมระบบอัตโนมัติ
และหุนยนตอุตสาหกรรม สำหรับครูชาง
อุตสาหกรรม
นายสาเหะอันวา ดะแซ
ไดผานการอบรมโครงการฝกอบรมระบบอัตโนมัติ
และหุนยนตอุตสาหกรรม สำหรับครูชาง
อุตสาหกรรม
นายอธิกร แกวมี
ครูผูควบคุมทีม การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
กอสราง ในวันสถาปนา (งานปูนเปลือยมานั่ง)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ครั้งที่ 15
ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุ ค ลากรทา งการ
ศึกษา

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุ ค ลากรทา งการ
ศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุ ค ลากรทา งการ
ศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุ ค ลากรทา งการ
ศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าส
ราชนครินทร

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ
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๒.๖.๑ รางวัลและผลงานของผูเรียน
รายการ
นางสาวทัสนีม มะอารง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวกาสุมา บินสาและห
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวนูณี อาแวหะมะ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวนูรูนาตาชา มะซง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาววิชุดา เด็ง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวสุไฮดา เจะแม
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด

ศูนยประสานงานและบริหาร
การศึ ก ษาจั ง หวัด ชายแดน
ภาคใต

จังหวัด

ศูนยประสานงานและบริหาร
การศึ ก ษาจั ง หวัด ชายแดน
ภาคใต

จังหวัด

ศูนยประสานงานและบริหาร
การศึ ก ษาจั ง หวัด ชายแดน
ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

ศูนยประสานงานและบริหาร
การศึ ก ษาจั ง หวัด ชายแดน
ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

ศูนยประสานงานและบริหาร
ศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศูนยประสานงานและบริหาร
การศึ ก ษาจั ง หวัด ชายแดน
ภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ
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20
รายการ
นางสาวอัสมะ มะยาซิง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวฮาบีบี วรพงศา
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวโนรฮาหฟาตี เจะเซ็ง
ไดผา นกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวโนรลีนา เปาะอาเดะ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวอัลฟาตาชา บินอำเยาะ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวไมซาราห มูดอ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายอลิส เต็งปะราแมง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สาน งาน แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต
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รายการ
นายอารูวัน เจะมะ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายอัศนันต ยีดิง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวชลธิชา เกษมสุข
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวณัฐณิชา แกวปาน
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวฟาตีนะห เปาะวอ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางาวเอมีเลีย ดือราแม
ไดผา นกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายฮากิม มะรีเปง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ

รางวัล
รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา นและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา นและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระสา นงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา นและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา นและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา นและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา นและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต
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รายการ
นายจตุพล ทิพยเทพ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวกาญจนา เอี้ยงเจริญ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวโรสณาณี ยะโกะ
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวอานีตาสูหลง
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายธนรัฐ พึงพุด
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นายซุบฮัน อาลี
ไดผานกิจกรรมอบรมใหความรูแกลูกเสือจิตอาสาใน
การปองกันสถานการณของโรคติดตอและกิจกรรมลง
พื้นที่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนจิตอาสาชวยเหลือ
สาธารณะในพิธีการสำคัญ
นางสาวซาฮารา บินยูโซะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

ศู น ย ป ระ สานงา น แ ล ะ
บริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลอื่น ๆ
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23
รายการ
นางสาวยัสมีน ตอแลมา
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวมูนีเราะห หามะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนูรอาซีดิน บินฮามะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนูรสาเฟย แลหะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายฮาซีซู บอสู
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวแวอาซีกีน มาหะมะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายอภิชัย เครือเกาะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนารีมะห เจะเตะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวฟุสมาวาตี ยาโกะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายการ
นายนายีร มะยูโซ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาววิยะดา มะยาเฮะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายมูฮัมหมัดฟรดาว สือแม
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายกิตติทัต เหล็กเพชร
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายเวชพิสิฐ รัตนพันธ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายภคพล ชูมณี
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายอามิง อุมา
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายอันวา มือเยาะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวสีตีอาแอเสาะ บินยา
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายการ
นางสาวโซเฟย เงาะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวรอซละ เจะสะมาแอ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนูรไอดา มะเย็ง
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนารเดีย บอเตาะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวสากีเราะ บินเจะโกะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวฟารซีรา มามะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายอัรฟา สาและ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวรูอานี หะยีดอเลาะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนูรูฟาตีฮะ ยูโซะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายการ
นางสาวปญจมา แซตาน
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวโซเฟย แวมะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวรินลณี ดาโอะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายซูลกีฟลี มามะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายบาฮารี เจะลอ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายนภัสกร ศรีชู
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวอัซวาณี มะลิลา
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวอารูนี จิหามาตร
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนูรูฮาซีกีน เจะดือราแม
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายการ
นางสาวนูรอาวาตีฟ บือราเฮง
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวฟาราห มะมิง
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวซัซวานี กือโด
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวกัสวานี มะแว
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายกิตติ สุทธิกุล
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นายณัฐพล นิลวัฒน
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวนอรอาซีกิม ยูโซะ
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวฮามีดะห อูมา
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563
นางสาวซาฟรีการ การี
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
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รายการ
นางสาวนูรีซา มะแด
ไดเขารวมโครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำป 2563

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

นางสาวกนกกานต เส็นหีม
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาววาสนา พุดคุม
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายกองกนก อุดมลาภเจริญกิจ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายอาฟก เอี่ยมสุวรรมณี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายนิพัทธ ชัยวงษา
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายกิตติทัต เหล็กเพชร
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาววนิดา เจะดือเระ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาวซากีเราะ บินเจะโกะ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาวราณี อับดุลฮาดี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายบูรพา ธรรมพิสุทธิ์กุล
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

ใหโดย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ว หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศู นย ป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
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รายการ

รางวัล

ระดับ

นายภคพล ชูมณี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายอาฟก เอี่ยมสุวรรมณี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายมูฮัมมหมัดอานัส อาแว
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายมูฮัมหมัดอานัส อาแว
รางวัลอื่น ๆ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

จังหวัด

นายนิพัทธ ชัยวงษา
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายกิตติ สุทธิกุล
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายภคพล ชูมณี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายเวชพิสิฐ รัตนพันธ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายกิตติทัต เหล็กเพ็ชร
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นายนพดล แกวมณี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาววาสนา พุดคุม
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

ใหโดย
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึกษาจังหวัด
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
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รายการ

รางวัล

ระดับ

นางสาวกนกกานต เส็นหีม
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาวราณี อับดุลฮาดี
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาวซากีเราะ บินเจะโกะ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

นางสาววนิดา เจะดือเระ
โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธจังหวัดชายแดนภาคใต

ชนะเลิศ

จังหวัด

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราช
นครินทร

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราช
นครินทร

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิ ท ยาลั ย นราธิ ว าสราช
นครินทร

นายอีรูวัน รอเมาะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชากอสราง (งานปูน
เปลือยมานั่ง) ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ครั้งที่ 15 ประจำป 2563
นายอนุรักษ คาเดร
การแขงขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชากอสราง (งานปูน
เปลือยมานั่ง) ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ครั้งที่ 15 ประจำป 2563
นายมูฮำหมัดไฟริศ บินอูเซ็ง
การแขงขันทักษะการประกอบวงจรเครื่องเสียงขยาย
เสียง ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ครั้งที่ 15 ประจำป 2563

ใหโดย
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
ศูนยป ระสานงานและบริ ห าร
การศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต
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สวนที่ ๓
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประกอบดวย ๔ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็นการประเมิน
๓๒ ตัวชีว้ ัด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู
มี ท ั กษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึก ษาแตละระดับ การศึก ษา และมีคุ ณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที ่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู  เ รี ย น ชุ ม ชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุ ณ วุฒ ิอ าชีว ศึก ษาแต ล ะระดับ การศึก ษา ตามระเบี ย บหรื อ ข อ บัง คับ เกี ่ย วกั บ การจั ดการศึก ษา
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และการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล อ ม ภู ม ิ ท ั ศ น อาคารสถานที ่ ห อ งเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จ ในการดำเนินการบริห ารจัด การสถานศึ กษา ตามนโยบายสำคั ญ
ที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับ สนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษามี ก ารสร า งความร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า ง ๆ ทั ้ ง ในประเทศ
และตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุม ชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ ๔
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
- ระดับ ปวช. 178 คน
- ระดับ ปวส. 164 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
ปวช.3 - รอยละ 89.90
ปวส.2 - รอยละ 88.64
1.1.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
หมายเหตุ : ไมมีการทดสอบเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)
4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
- จำนวน 6 กลุม ทั้งหมด 49 คน
2. จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
- จำนวน 6 กลุม ทั้งหมด 49 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
- ผลการประเมิน คะแนนรอยละ 88.57 ระดับ 3 ดาว
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยก
ยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะ
การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
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1.2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- ระดับสถานศึกษา รวม 50 คน
- ปวช. 27 คน
- ปวส. 24 คน
- ระยะสั้น 5 คน
- ระดับภาค
- ปวช. - คน
- ปวส. - คน
- ระยะสั้น - คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับยกยองสถานศึกษาใน
ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส รวม 45 คน
- ปวช. ชนะเลิศ 11 รางวัล
- ปวส. ชนะเลิศ 7 รางวัล
- ระยะสั้น ชนะเลิศ 4 รางวัล
- ระดับภาค
- ปวช. 1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันวิชาชีพของผูเรียน
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562
- ระดับ ปวช. 171 คน
- ระดับ ปวส. 235 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ประจำปการศึกษา 2562
- ระดับ ปวช. รอยละ 39.58
- ระดับ ปวส. รอยละ 60.56
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
- 1139 คน จากจำนวน 22 โครงการเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึ่งประสงค
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1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึง
ประสงค หรือผลการประเมิน อวท. หรือ อกท.
- ผลการประเมินองคการมาตรฐานสถานศึกษาขนาดกลาง
องคการมาตรฐานระดับเหรียญเงิน กลุมจังหวัดยะลา
นราธิวาส ปตตานี
1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยก
ยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ : จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผาน
มามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
จำนวน 108 คน
- นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน จำนวน 2 คน
- นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 44 คน
- นักศึกษาวางงาน
จำนวน 3 คน
- จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
จำนวน 33 คน
- นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน จำนวน 28 คน
- นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 90 คน
- นักศึกษาวางงาน
จำนวน 36 คน
- จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่
ผานมามีงานทำใน สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น
จำนวน 141 คน
- นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน จำนวน 30 คน
- นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ
จำนวน 134 คน
- นักศึกษาวางงาน จำนวน 39 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่
ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
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- รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงาน
ภาครัฐและ เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 63.15
- นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน คิดเปนรอยละ4.25
- นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 25.73
- นักศึกษาวางงาน คิดเปนรอยละ 1.75
- รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 14.04
- นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน คิดเปนรอยละ 11.91
- นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 38.29
- นักศึกษาวางงาน คิดเปนรอยละ 15.31
- รอยละของผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษาที่
ผานมามีงานทำ ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- นักศึกษาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 34.72
- นักศึกษาทำงานในสถานประกอบการ หนวยงาน คิดเปนรอยละ 7.38
- นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 33
- นักศึกษาวางงาน คิดเปนรอยละ 9.06
1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยก
ยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษามีงาน
ทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ เอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
- อัตราการไดรับโอกาสศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกอยูที่ 141 คน จากยอดผูจบ
ทั้งหมด 406 คน คิดเปนรอยละ 34.72 ถือวาสถานศึกษาให
การยอมรับเปนอยางดี
- อัตราการไดทำงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
อยูที่ 30 คน จากยอดผูจบการศึกษา 406 คน
คิดเปนรอยละ 7.38 ถือวาสถานประกอบการหรือหนวยงานใหการ
ยอมรับเปนอยางดี
- ผลความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน สถานศึกษา และผูเขารับบริการที่มีตอคุณภาพผูสำเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกทั้ง 3 ดาน ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.52 อยูในระดับ มาก
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2) จุดเดน
วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเนนในเรื่องดานทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานไดจริง
สามารถนำความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานจริงมาใชในการประกอบอาชีพเมื่อศึกษาสำเร็จการศึกษา และมีงานทำ
3) จุดที่ควรพัฒนา
- จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีจำนวน
นักศึกษาออกกลางคันเปนจำนวนมาก
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการประสานความรวมมือผูปกครอง หัวหนาชุมชน ที่นักศึกษาอาศัยเขาพบปะ
นักเรียนนักศึกษาที่ออกลางคัน เพื่อสรุปหาสาเหตุไมสามารถมาศึกษาในสถานศึกษาตอได โดยหาวิธีแกปญหา
และใหชวยเหลืออยางตอเนื่อง
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1 เชิงปริมาณ : รอยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ
พัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- รอยละ 100
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
1.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- จำนวน 9 สาขาวิชา
1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- จำนวน 9 สาขาวิชา
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
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1.1.1 เชิงปริมาณ : รอยละของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ
- รอยละ 100
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู
ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
- ภาคเรียนที่ 1/2563 61 คน
- ภาคเรียนที่ 2/2563 62 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดกาเรียนรูสูการ
ปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
- ภาคเรียนที่ 1/2563 รอยละ 100
- ภาคเรียนที่ 2/2563 รอยละ 100
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญ
1.3 การจัดการเรียนการสอน
1.3.1 เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
- จำนวน 61 คน
2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน
- จำนวน 61 คน
3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
- จำนวน 61 คน
4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
- จำนวน 61 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู และแกปญหาการจัดการเรียนรู
- จำนวน 61 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รอยละ 100
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1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับตอคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1 เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล
- จำนวน 62 คน
2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจำชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน
- จำนวน 62 คน
3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้น
เรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
- จำนวน 62 คน
4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
- จำนวน 62 คน
5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
- จำนวน 62 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการชั้นเรียน
- รอยละ 100
1.4.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
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
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1.5.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ
- รอยละ 100
1.5.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน
1.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1 เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
- จำนวน 7 หอง
1.6.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเตอรเน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
- รอยละ 100
1.6.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการ เรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดาน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบิหารจัดการจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหาร
จัดการภายใน สถานศึกษาครบทุกฝายทีม่ ีประสิทธิภาพ
- มีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ภายในสถานศึกษา
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และปจจุบัน
1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.1 เชิงปริมาณ : รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม ที่ไดรับการพัฒนาให
เอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
หรืองานฟารม
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1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวน
เกี่ยวของเขามาใชบริการ อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธาณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบ
ไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน
และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ
บำรุงรักษาและพัฒนาอยาง ตอเนื่อง
- มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานศึกษา
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธาณูปโภค
พื้นฐาน
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบ
สาธาณูปโภคพื้นฐาน
1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1 เชิงปริมาณ : รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรู
และศูนยวทิ ยบริการ
- รอยละ 80.15
1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและ
ศูนยวิทยบริการ
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.4.3 ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการทีมี่ตอแหลง
เรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.5 ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญานอินเตอรเน็ต และ
ครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา
- 1000 m
1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.5.3 ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการทีมี่ตอระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดาน
สนเทศภายในสถานศึกษา
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1 เชิงปริมาณ : 1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
- รอยละ 66.66
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
- รอยละ 13.43
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการ จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ไดรับความสนใจเปนจำนวนมากใน
สวนราชการในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอใกลเคียง และสำเร็จการศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนมีไมเพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรเพิ่มจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอนใหเพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน
4.3 มาตรฐานที่ 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 หรือผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการ บริหารสถานศึกษา
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1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ : รอยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
ทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนการสอน
- รอยละ 100
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวน
รวมในการ ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1 เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา
- 7 กิจกรรม
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา
- ผลการประเมินคาคะแนน 5 อยูในรระดับยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับ ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชน
และจิตอาสา
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 57 ชิ้น
- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มีทั้งหมด 57 ชิ้น
- ระดับภาค
มีทั้งหมด - ชิ้น
1.1.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค งานวิจัย
- ระดับสถานศึกษา
มีทั้งหมด 57 ชิ้น
- ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มีทั้งหมด 57 ชิ้น
- ระดับภาค
มีทั้งหมด - ชิ้น
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของให
การยอมรับยกยองสถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยของผูเรียนไปใช
ประโยชนหรือเผยแพร
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2) จุดเดน
สถานศึกษาไดรวมมือกับหนวยงานราชการ สถานประกอบการ ชุมชน ในพื้นที่อำเภอ
สุไหงโก-ลก ในดานการบริการดานอาชีพ และประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่
3) จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ในการแขงขันสูระดับชาติ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรสงเสริมใหครู และนักเรียน นักศึกษา ทำวิจัยอยางถูกตอง
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สวนที่ ๕
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 100
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

100
100
100

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก คาคะแนน

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการ
3
5
ประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2
2
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

15
4
19
76.00
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คะแนนที่ได
ขอการประเมิน
คาน้ำหนัก คาคะแนน จากการประเมิน
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
2
3
3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
2
4
3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
15
5
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 95
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

6
8
75
89
93.68

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คะแนนที่ได
คาน้ำหนัก คาคะแนน (คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ
2
5
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
3
2
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

10
6
16
64.00

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก คาคะแนน

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
2
5
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนน
3
5
ผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
2.6 การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
2
1
จัดการเรียนการสอนในชี้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคา
คะแนน)

10
15
25
15
10
2
77
90.59

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก คาคะแนน

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
5
5
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
2
5
ฝกงาน หรืองานฟารม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
2
5
3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
2
5
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคา
คะแนน)

25
10
10
10
10
65
100.00

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คะแนนที่ได
คาคะแนน (คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 30
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

30
30
100.00

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก คาคะแนน

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
5
5
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
2
5
1.3 การบริหารชุมชนและจิตอาสา
2
5
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

25
10
10
45
100.00

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก คาคะแนน

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
3
1
งานสรางสรรค งานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได x 100) / 15
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 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)

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3
3
20.00

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณธที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังมคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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)

รอยละ
94.55
100
76
93.68
91.71
64
90.59
100
100
80
100
20
91.55

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563

สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม (ถามี)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีก่ ำหนดเพิ่มเติม (ถามี)

-ไมมี-

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563

สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
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สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึก ษานำผลการประเมิ น และการติด ตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
มาศึกษา วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
ของสถานศึกษา
(แผน โครงการ กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2563
โครงการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1. โครงการศึกษาดูงานดานธุรกิจ
2. โครงการอบรมความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ และการ
เขียนแผนธุรกิจ
3. โครงการแขงขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำป
การศึกษา 2563
4. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและวิชาการในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
5. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประจำปการศึกษา 2563
6. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ ระดับภาค
ภาคใต ครั้งที่ 31 ประจำปการศึกษา 2563
7. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ประจำปการศึกษา 2563 (ระดับสถานศึกษา)
8. โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของนักเรียนนักศึกษาศูนย
ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอแวงเพื่อเปนวิชาชีพที่สอง
9. โครงการฝกอาชีพระยะสั้นโรงเรียนตระเวนชายแดนบานไอรบือ
แต สาขาวิชาตัดผมชาย ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอำเภอแวง

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปการศึกษา 2563
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แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา
(แผน โครงการ กิจกรรม)
10. โครงการฝกอาชีพระยะสั้นโรงเรียนตระเวนชายแดน
บานไอรบือแต สาขาวิชางานประดิษฐของชำรวย ศูนย
ฝกอบรมวิชาชีพอำเภอแวง
11. โครงการฝกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ศูนยฝกอบรม
วิชาชีพอำเภอแวง
12. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนในสถาบันปอเนาะ
13. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
14. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงเปด
15. โครงการสมารทฟารมเมอรและผสมผสาน
16. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงไกพื้นบาน
17. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงปลาดุก
18. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงหมูปาลูกผสม
19. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงเปดไข
20.โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงปลูกพืชเศรษฐกิจ
21. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพกิจกรรมสาวนปาลม
22. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงแพะ
23. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงปลาทับทิม
24. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพเลี้ยงกลุมเปาหมายพิเศษ
25. โครงการตอเติมอาคารผลิตน้ำดื้ม
26. โครงการจัดซื้อขวดน้ำดื่ม
27. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพใหเยาวชนในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ
28. โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพใหนักเรียนในโรงเรียเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณธ - โครงการติดตามนักเรียน นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษา
ที่พึงประสงค
ประจำปการศึกษา 2561
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(แผน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการปจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาผูสำเร็จการศึกษา
ประจำปการศึกษา 2563
2. โครงการสรางเสริมความเขาใจ และเพิ่มแรงจูงใจสูการศึกษา
สายอาชีพ
3. โครงการอบรมความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ และการ
เขียนแผนธุรกิจ
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา
5. โครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย
6. โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (English per day)
7. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2563
8. โครงการวิธีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประจำปการศึกษา
2563
9. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ (3 มิถุนายน)
10. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
11. โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลอาสาฬบูชา และ
วันเขาพรรษา (แหเทียนจำนำพรรษา) ประจำปงบประมาณ 2563
12. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ตานภัยยาเสพติด Sum Game
62 ประจำปการศึกษา 2562
13. โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับสถานศึกษา
ประจำปการศึกษา 2563
หนังสือบันทึกขอความ ที่ ฝว 196/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ
2564 เรื่อง แบบสรุปรายชื่อครู สงแผนการสอน เลมที่ 1 2 และ
3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 - หนังสือบันทึก
ขอความ ที่ ฝว 685/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง
สงแผนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
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2.3 ดานการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(แผน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการเชาพื้นที่เว็บไซตพรอมโดเมนแนมของวิทยาลัยฯ
2. โครางการปรับปรุงกลองวงจรปด CCTV ภายในวิทยาลัยฯ
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
ภายในวิทยาลัยฯ
4. โครงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑเกาอี้ แบบมีพนักพิง และพัดลมอุตสาหกรรม
6. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยในวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
7. โครงการซอมแซปรับปรุงอาคารและบานพักครูวิทยาลัยการอาชีพสุ
ไหงโก-ลก
8. โครงการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในสถานศึกษา
10. โครงการสถานศึกษา สะอาด บรรยากาศสดชื่น วิทยาลัยการอาชีพ
สุไหงโก-ลก
11. โครงการปรับปรุงภูมิทศนและพัฬนาอาคารศูนยฝกอบรมวิชาชีพ
อำเภอสุไหงปาดี
12. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (กั้นหอง) อาคารวิทยบริการของ
ศูนยฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของศูนยฝกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
14. โครงการลางทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในวิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก
15. โครงการปรับปรุงพัฒนาหองเรียน และสนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
16. โครงการจัดจางติดตั้งผามาน ประจำปงบประมาณ 2564
17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษา (ปรับปรุงพัฒนา
หองปฏิบัติการแผนกชางไฟฟากำลังและแผนกอิเล็กทรอนิกส)
18. โครงการจางปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อาชีพพรอมระบบหองเรียนอัจฉริยะ 77 จังหวัด ของสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
19. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
20. โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564
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2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

แผนพัฒนาที่ตองการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
(แผน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียน นักศึกษา
กอนฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
(ฝกงาน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
2. โครงการลงนามความรวมมือทางวิชการเพื่อการจัด
การศึกษาดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อพัฒนา
หลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ ประจำปการศึกษา
2563

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังมคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ประจำป
งบประมาณ 2563
2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอม
สรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
3. โครงการสงเสริมคุณะรรม จริยธรรม จิตอาสาพัฒนา
สถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานศึกษา
4. โครงการจิตอาสาทำความดีดวยหัวใจ ประจำป
การศึกษา 2563
5. โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย
เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ พระบรมสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนาถ
บพิตร และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม
6. โครงการอาชีวอาสาชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช
7. โครงการพัฒนาเครือขายอาชีวศึกษาเพื่อประสานความ
รวมมือในการจัดการศึกาาสายอาชีพ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
8. โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมความรวมมือ
ระหวางประเทศในปการศึกษา 2564
9. โครงการอาชีวะอาสา รวมดวยชวยประชาชน ประจำป
งบประมาณ 2564
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค โครงการแขงขันสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
งานวิจัย
สถานศึกษา ประจำปการศึกษา 2563
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ภาคผนวก
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัด

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด
ปการศึกษา 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

1

ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ปการศึกษา 2563
ผลการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดของ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปการศึกษา 2563 ปรากฏดังนี้
1. สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ตารางที่ 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ที่ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3 การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
5 การติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษา
6 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การดำเนินการ
O มีมาตรฐานการศึกษาชองสถานศึกษาที่เปนไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
O มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
O มีผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
O มีการบันทึกขอมูลการประเมินผานระบบออนไลน
เชิงปริมาณและคุณภาพผานเว็บไซต V-e-Sar ระบบ
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
O มีการติดตามและปรับปรุงขอมูลการประเมินใน
ระบบออนไลน V-e-Sar ระบบรายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
O มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน
V-e-Sar ระบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา โดยนำเสนอขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณาภาพ เพื่อสะทอนผลการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาและประเด็นการประเมิน
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2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
โดยภาพรวม จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
(รอยละ 91.55) โดยมีผลการประเมินจำแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พงึ ประสงค มีคุณภาพอยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 94.55)
2.1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)
2.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ (รอยละ 76.00)
2.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
(รอยละ 93.68)
จุดเดน
วิทยาลัยฯ ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเนนในเรื่องดานทักษะวิชาชีพ ปฏิบัติงานไดจริง สามารถ
นำความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานจริงมาใชในการประกอบอาชีพเมื่อศึกษาสำเร็จการศึกษา และมีงานทำ
จุดที่ควรพัฒนา
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีจำนวน นักศึกษาออก
กลางคันเปนจำนวนมาก
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการประสานความรวมมือผูปกครอง หัวหนาชุมชน ที่นักศึกษาอาศัยเขาพบปะนักเรียน นักศึกษา
ที่ออกกลางคัน เพื่อสรุปหาสาเหตุไมสามารถมาศึกษาในสถานศึกษาได โดยหาวิธีแกปญหา และชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง
2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 91.71)
2.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ดี (รอยละ 64.00)
2.2.2 ดานจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 90.59)
2.2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)
2.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 100)
จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ไดรับความสนใจเปนจำนวนมากในสวนราชการ
ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอใกลเคียง และสำเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนมีไม
เพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรเพิ่มจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนให
เพียงพอกับจำนวนความตองการของผูเรียน
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2.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80.00)
2.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
(รอยละ 100)
2.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับ กำลังพัฒนา
(รอยละ 20.00)
จุดเดน
สถานศึกษาไดรวมมมือกับหนวยงานราชการ สถานประอบการ ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก
ในดานการบริการดานอาชีพ และประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการแขงขันสูระดับชาติ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรสงเสริมใหครู และนักเรียน นักศึกษา ทำวิจัยอยางถูกตอง
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู
ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณธที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังมคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

รอยละ
94.55
100
76
93.68
91.71
64
90.59
100
100
80
100
20
91.55

ระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
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