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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส นี้ได้จัดทําตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีนั้น   
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก -ลก จึงได้จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 โดยจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน         
เพ่ือกําหนดทิศทางในการบริหารงานได้โดยสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ
ในการดําเนินงานตามแผนงาน 

 

 งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ 2563 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

ท้ายนี้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้
บุคลากรทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 

 
 
 

        ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

กันยายน 2562 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
วิสัยทัศนป์ระเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  

          ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
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ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.1 ความรู้ความเข้าต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา   
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
  1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
  2.1 ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ สิ่งชั่ว สิ่งดี   
  2.2 เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม   
  2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว   
  2.4 ชว่ยกันสร้างคนดีแก่บ้านเมือง  
3. มีงานท ามีอาชีพ 
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน   
สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าให้ที่สุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลกัสูตรมีอาชีพมีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองที่ดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองที่ดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส  ท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
  4.3 การเป็นพลเมืองที่ดี  คือ  เห็นอะไรทีจ่ะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า  เช่น  งานอาสาสมัคร  งาน
บ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณสุขกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ  และความเอ้ืออาทร 
 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  4. โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 



4 
 

 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2563   วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
  1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
  1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  2.4 โครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
  2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบยุคใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่เกี่ยวข้อง  กับการศึกษา  มีดังนี้ 
  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์  โดยบูรณาการร่วมระหว่าง  “ครอบครัว  ชุมชน  ศาสนา  การศึกษา  และสื่อ”  ในการ่อหลอมคนไทยให้
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในลักษณะที่เป็น วิถี การด าเนินชีวิต 
  1. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะเข้าในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรม  รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตสาธารณะ รวมถึงการักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
  2. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 โดยส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด  การจัดเวลาและพ้ืนที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร ้างสรรค์  ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  น าเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ  เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค์ 
  3. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าของตนเอง  การตรงต่อเวลา  การยอรับความหลากหลาย  
เห็นคุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า  เน้นการพ่ึงตนเอง  และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อผู้อ่ืน  และเป็นพลเมืองที่ดี  และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม  สนับสนุน  ส่งเสริม  
เปูาหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
  4. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  ปลูกฝงัความเป็นคนดี  มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21ฃ 
  โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด  รวมถึงทักษะด้านภาษา  ศิลปะ  และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  และน าไปปฏิบัติได้  ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
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เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีทักษะชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา  มีออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  และกาววางต าแหน่งของประเทศไทยภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลกการวางพื้นฐานรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์  และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานชาติ 
  6. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
  โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึ กษาที่
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  อาทิ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม  
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา  
ความรู้และทักษะทางศิลปะ  และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบการคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การ
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง  การสร้าง
ผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้  การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง  รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
  7. การเปลี่ยนโฉมบทบาท  ครู  ให้เป็นครูยุคใหม่  
  โดยปรับบทบาทจาก  ครูสอน  เป็น  โค้ช  หรือ  ผู้อ านวยการการเรียนรู้  ท าหน้าที่กระตุ้น  สร้างแรง
บันดาลใจ  แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน  และมีบทบาทเป็นนักวิจัย  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด  คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ  มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน  เส้นทางสายอาชีพ  การสนับสนุนสื่อการสอน  และสร้าง
เครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมา
เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ  และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  8. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  และประเภทจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ  จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค  ทั่วถงึ  และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่
มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึ กษา  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น  ส าหรับศตวรรษที่ 21  มากกว่าการวัด
ระดับความรู้  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน    
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
  9. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนา
กลไกต่างๆ อาทิ  การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด  การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล  
การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระบบธนาคารหน่วยกิตมาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ  การให้
สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ  นอกจากนี้  ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
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ชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน  ได้แก่  การอ่าน
ออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น  โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  การพัฒนาทัศนคติและแรง
บันดาลใจที่อยากเรียนรู้  การสร้างนิสัยใฝุเรียนรู้  และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว  รวมทั้งน าความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม 
  6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1. การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุมิติ 
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  4. พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5. พัฒนาความมั่นคงน้ าพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น
ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตส านึก  มีความสามารถสูง  มุ่งม่ันและ
เป็นมืออาชีพ 
  6. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษย์ชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย 
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้ชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น 
4. ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1. เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
2. อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
3. กระจายให้เอกภาครัฐและสวัสดิการที่มีคุณภาพครอบคลุมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
1. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 
3. วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
4. ขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
1. ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
3. เมืองสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
1. สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
2. เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ  และมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค

การเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. ปลูกฝังคนไทยไม่โกง  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง 
2. ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ 85% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สร้างความม่ันคงทางไซเบอร์ 
4. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
1. เร่งผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 

“STEM” 
2. เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3. ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้เข้ามาท างานใน

สถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน 
4. เร่งสร้างความพร้อมการใช้ IT อย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ 
1. ลดช่องว่างรายได้และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
2. กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์สู่ประชาชนในพื้นท่ี 
3. ส่งเสริมภาคประชาชนและภาคีเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาทรพัยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
3. จัดท าฐานข้อมูลแรงงานและรับรองมาตรฐานร่วมของ IMT-GT 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  แนวคิดการจัดการศึกษา  (Conceptual Design)  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักส าคัญในการจัด
การศึกษา  ประกอบด้วย  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน  (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความ
เท่าเทียมและทั่วถึง  (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy)  และ
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพ 
ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของ 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ๓) เพ่ือ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก 
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง   
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเปูาหมายไว้๒ ด้าน คือ 

เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคดิเลขเป็น  (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and  Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural  Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ  (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  (Compassion) 
  เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุ 
เป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น 
ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้อง
จัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน 
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
  2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับ 
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปีเป็นต้น 
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ(Programme for International  Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุเปูาหมาย
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้  ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
ของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ   จึงได้ก าหนด
ช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเปูาหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน 
ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ5 ปีสุดท้ายของแผน 
  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้ วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีเพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา  ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปูาหมาย  ดังนี้ 
   1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน  และพ้ืนที่เกาะแก่ง  ชายฝั่งทะเล  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มชน -
ชายขอบ  และแรงงานต่างด้าว) 
   4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูและและปูองกันภัยคุกคาม  ในรูปแบบใหม่  
อาทิ  อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัย
จากไซเบอร์  เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
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  เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
     1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อย่างเหมาะสม  เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย  จิตสาธารณะ  และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม  การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล  สื่อ  และนวัตกรรมการเรียนรู้  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  เปูาหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
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   3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เปูาหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์
ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  และนวัตกรรม  ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เปูาหมาย 
  1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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นโยบาย แนวทาง และจดุเนนหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 

ของ ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส (นายเอกรัฐ หลีเส็น) 
 
  ตามที่  ได มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าโปรดกระหม อม แต งตั้งข าราชการพลเรือนในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ให ด ารงต าแหน งประเภทบริหาร ระดับสูง และเ พ่ืออนุวัตตามพระราชโองกา ร
กระทรวงมหาดไทยไดมีค าสั่งแตงตั้ง กระผม นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ใหด ารงต าแหนง 
ผูวาราชการจังหวัดนราธิวาส ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้ เพ่ือการ 
บริหารราชการจังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส จึงได 
ก าหนดนโยบาย แนวทาง และจุดเนนหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรลุวิสัยทัศนพอสังเขป ดังนี้ 
  1. หลักการท างาน : 

 1.1 ยึดยุทธศาสตรชาติ สู ความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนปฏิบัติการเพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนหลัก 
(คสช., กอ.รมน., ศอ.บต.) รวมทั้งแนวทางของกระทรวง กรมตางๆ โดยใชหลักการประชารัฐในการแสวงหาและ 
สรางการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมโดยยึดหลัก 
“รวมคิด รวมท า รวมแกไขปญหา และรวมรับผิดชอบ” 
   1.2 บูรณาการทรัพยากรเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนที่ใหสอดคลองกับศักยภาพ 
โดยมงุเนนไปท่ีการพัฒนาแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจะตองค านึงถึงมิติพ้ืนที่ (Area Approach) ในระดับ 
อ าเภอ/ต าบล/หมูบาน และนอมน ายุทธศาสตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” มาเปนแนวปฏิบัติและมุงเนนพัฒนาใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได พอมี พอกิน “บ าบัดทุกขบ ารุงสุข” 
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

 1.3 เนนการพัฒนาโดยใชหลัก “ราชการรูอะไร ประชาชนรูอยางนั้น” โดยที่ภาคราชการเมื่อรับรูหรือคิด
จะท าอะไร จะตองคิดเสมอวา ประชาชนในพื้นท่ีจะไดประโยชนอะไรจากการด าเนินงานดังกลาวบางและที่ส าคัญ
การด าเนินงานของหนวยงาน/สวนราชการจะตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
  2. เปาหมายการท างาน : มุงเนน “การท างานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 
เพื่อใหงานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ” โดยการปฏิบัติงานจะตอง“รวดเร็ว ถูกตอง ตอเนื่อง และเปนระบบ” 
  3. กรอบการปฏิบัติงาน : 
   3.1 ยึดยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ แผนรายสาขา/เฉพาะดาน แผนปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
   3.2 ใหความส าคัญกับแผนพัฒนาในทุกระดับ ไดแก แผนพัฒนาภาคใตชายแดน (ยะลา นราธิวาส         
ปตตานี) ,แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน (ยะลา นราธิวาส ปตตานี) ,แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส ,
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาชุมชน/หมูบาน และการแกไขปญหาความเดือดรองของประชาชนในพ้ืนที 
  4. แนวทางการด าเนินงานที่เนนหนัก : 

 จังหวัดนราธิวาส เปนประตูสูอาเซียนทางทิศตะวันออกของประเทศมาเลเซีย เชื่อมโยงไปยังสิงคโปร  
อินโดนีเซีย และรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวย 13 อ าเภอ 77 ต าบล 589 หมูบาน 12 เทศบาล 72 
อบต.ประชากร 789,681 คน มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ป 2559 เทากับ 42,110 ลานบาท และมีผลิตภัณฑ
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จังหวัดตอหัว เทากับ 61,115 บาท/ป มีดานถาวร 3 ดาน มีมูลคาการคาชายแดนปละประมาณ 3,500 – 
4,000       ลานบาท (ในป 2560 มีมูลคาการคารวม 4,238.47 ลานบาท แยกเปนมูลคาสงออก 
1,131.52 ลานบาท มูลคาน าเขา 3,151.91 ลานบาท) มีการคมนาคมที่สะดวก มีทาอากาศยานนราธิวาส 
ใหบริการบินตรงระหวางจังหวัดนราธิวาสกับกรุงเทพฯ วันละ 2 เที่ยวบิน มีผูโดยสารปละกวา 100,000 คน 
มีผูแสวงบุญไปประกอบพิธีอุมเราะหและพิธีฮัจญปละหลายพันคน รวมทั้งยังมีทุนมนุษยและทุนวัฒนธรรมที่มี 
อัตลักษณของความเปนมลายู ตลอดจนมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ และยังไดรับโอกาสจากรัฐบาล 
ก าหนดใหจังหวัดนราธิวาสเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนอีก 
ดวย จึงนับเปนโอกาสส าคัญที่จะพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอยางกาวกระโดด ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและ
ยังคงไวซึ่งความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน ทั้งนี้ ในหวงที่ผานมา จังหวัดนราธิวาส ไดรวมกับภาคสวนตาง ๆ 
ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสมาอยางตอเนื่อง แตก็ยังประสบปญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
มาเปนระยะ ๆ ในโอกาสนี้ผมขอชี้แจงแนวทางการด าเนินงานที่เนนหนัก ตามล าดับ ดังนี้ 
  4.1 นรา...ตามรอยพอ (ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ) : จังหวัดนราธิวาส ใหความส าคัญกับ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค โดยจะเนนหนักใน 2 เรื่อง คือ 
    (๑) การพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือยกระดับรายไดและ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส อาทิ งานศิลปาชีพ, การขยายผลโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, 
การด าเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนาการ ปญหาหนอนพยาธิในโรงเรียนพระราชด าริ, สนับสนุนการ 
ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ าตามแนวพระราชด าริ, การสนองพระราชกระแสรับสั่งและการแกไขปญหาใหแกราษฎร 
ที่ทูลเกลาถวายฎีกา การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เปนตน   
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยประสานงานโครงการพิเศษจังหวัดนราธิวาส ส านักงานจังหวัด
นราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกหนวยงาน,ศูนยศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส,ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส, ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และอ าเภอทุกอ าเภอ 
    (๒) สงเสริมใหประชาชนนอมน าศาสตรพระราชา มาประยุกตใชในการด ารงชีวิต : 
“คนไทยมีปญหาพระราชาก็ทรงคิดหาทางแกไขโดยศาสตรพระราชา” มีค ากลาวถึง “ศาสตรพระราชา” มานาน 
หลายปที่ผานมา เชน ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน, ศาสตรพระราชาจากภูผาสูมหานที ซึ่งใน 
ตางประเทศตางทราบวาเปนแนวคิดตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ในความคิดแวบหนึ่งคนไทยนี่ชางโชคดี ที่เจอปญหาอะไร พระราชาของเราก็หาทางแกไขไวให 
มีค าถามวา “คนไทยรูจักศาสตรของพระราชาดีแคไหน และเคยน าไปปฏิบัติกันหรือยัง” มาเริ่มตนที่ตัวเรา และ 
ตอไปก็คนรอบขาง แลวขยายออกวงกลางไปสูสังคมและประเทศชาติในที่สุด ตัวอยางปญหาเชน ทุกครั้งที่คนไทย 
มีปญหา น้ าาเสีย น้ าาทวม ดินถลม ไฟปา พระองคทานก็จะคิดศาสตรมาแกไข เมื่อประเทศไทยฝนแลงพระองคทาน
ก็มีศาสตรในการท าฝนเทียม หรือ ฝนหลวง ที่เรียกวา “ฟากฟาลงภูผา ผานทงุนาสูมหานที” เมื่อประชาชนชาว 
กทม.น้ําทวม พระองคทานก็คิดศาสตรที่ชื่อวา “โครงการแกมลิงท่ีคลองมักกะสัน” และปญหาประการหนึ่ง 
ที่ส าคัญของจังหวัดนราธิวาสที่ทรงพบเห็นคือปญหาคุณภาพดินที่จะท าการเพาะปลูกไมสามารถปลูกพืชได จึงม ี
พระราชด าริที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริเกี่ยวกับการพัฒนาดินเปรี้ยวใหสามารถท าการเกษตรได เรียกโครงการนี้วา “การแกลงดิน” และความ 
เชื่อมโยง “ศาสตรพระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประสบ 
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ความส าเร็จอีกมากมาย ยกตัวอยาง ไดแก ๑) ธนาคารอาหารเปนกิจกรรมจากกองทุนอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ให 
เด็กนักเรียนทุกคนน าไปลงทุน เพ่ือประกอบอาชีพท าการเกษตรและปศุสัตวขนาดเล็ก ๒) โรงเรียนพระดาบสจัดใหมี 
การสอนวิชาชีพ หลักสูตร 1 ป มุงใหสามารถน าไปประกอบอาชีพไดจริง เสริมดวยทักษะชีวิต ใหสามารถด ารงตน 
ไดอยางเหมาะสม 3) กังหันชัยพัฒนา เปนการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน้ า ลดกลิ่น น้ าไมเนาเสีย เปนที่อยูอาศัยของ 
สัตวน้ าได และ 4) บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี จ ากัด ด าเนินการตามรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” บนกลไก 
“ประชารัฐ” ที่ไมมุงเนนผลก าไรจากการประกอบการ การแกไขปญหาดวยศาสตรพระราชาที่ส าคัญ เชน 
โครงการฝนหลวง จากฟากฟาลงภูผา ผานทงุนาสูมหานท,ี ฝายชะลอความชุมชื้น( Check Dam) หรือฝายแมว การ 
ปลูกหญาแฝก, เกษตรทฤษฎีใหม, โครงการแกมลิง, การใชน้ าดีไลน้ าเสีย, กังหันน้ าาชัยพัฒนา และการบ าบัดน้ าเสีย 
โดยใชจุลินทรียเปนตน 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทุกหนวยงาน, 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ, ส านักงานสาธารณสุจังหวัดนราธิวาส, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส, 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส,องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และอ าเภอทุกอ าเภอ 
   4.2 นรา...สะอาด (ส่ิงแวดลอมดี มีวินัย ใจสะอาด) : พัฒนาใหเปนเมืองสิ่งแวดลอมที่ดี เชน 
การสรางวินัย“รักษสะอาด”, การสรางการมีสวนรวมในการรับผิดชอบ (เจาภาพหลัก) การจัดการขยะทุกระดับ, 
การจัดการขยะ สารพิษ และของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการรวมกลุมขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นและการรวมลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะสนับสนุนการจัดการขยะที่ครบวงจร 
เปนตน นอกจากนั้น ยังจ าเปนตองจัดสรางพ้ืนที่ตนแบบในการจัดการขยะ และสงเสริมการพึ่งพาตนเอง 
ดวยการใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยจะเนนหนักในเรื่องท่ีตองด าเนินการโดยเรงดวน 3 เรื่อง คือ 
   (1) การจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ : จังหวัดนราธิวาสมีขยะ จ านวน 5 ประเภท ไดแก 
ขยะมูลฝอยตกคาง ขยะมูลฝอยชุมชนใหมที่เกิดขึ้น ของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เปน 
อันตราย แตปญหาที่จ าเปนตองเรงด าเนินการ คือ การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองนั้น 
จะตองด าเนินการอยางเปนขั้นตอน และเปนระบบโดยจะตองด าเนินการตั้งแตการลดปริมาณการเกิดขยะ การเก็บ 
รวบรวม การขนสงขยะ ตลอดจนการก าจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล (การฝงกลบ, การเผา, การท าปุยหมัก, 
การน าไปเลี้ยงสัตว, และการคัดแยกขยะ) ดังนั้น การจัดการขยะมูลฝอยจึงเปนเรื่องส าคัญท่ีจะตองขอความรวมมือ 
จากสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการรวมมือกันจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส 

   2. ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ/หนวยงานทุกหนวยงานทุกหนวยงาน อ าเภอ 
สถานศึกษา สมาคม/สโมสร องคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ อปท.ทุกแหง 

 (2) จังหวัดสะอาด : จังหวัดจะเรงด าเนินการรณรงคและบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสรางสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ การลด การคัดแยก และ 
การน าขยะกลับมาใชประโยชนใหม (3R), การน ารองรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง, การลดใชถุงพลาสติก 
และโฟม และสงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน โดยจะจัดใหมีการประกวด “อ าเภอ 
สะอาด” และ “องคกรสะอาด” ขึ้น เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และเปนการสราง 
ขวัญและก าลังใจ พรอมเชิดชูเกียรติใหแกอ าเภอและองคกรที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เปนเลิศ 
  หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส 

   2. ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
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  หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ/หนวยงานทุกหนวยงานทุกหนวยงาน อ าเภอ 
สถานศึกษา สมาคม/สโมสร องคกรภาคเอกชน ประชาสังคม ประชาชน และ อปท.ทุกแหง 
   (3) ชุมชนตนแบบ “เมืองสวย น้ าใส ไรมลพิษ” : จังหวัดจะเรงรัดใหสวนราชการ/ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ด าเนินการจัดท าขอมูลการส ารวจและประเมิน 
สถานภาพของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการประเมินปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอยตกคางผลักดันให 
เกิดพ้ืนที่ตนแบบที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตั้งแตการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตนทาง การเก็บ 
ขน ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และการก าจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตอง ตลอดจนผลักดันใหเกิดศูนยรวบรวม 
ของเสียอันตรายจากชุมชนประจ าจังหวัดขึ้น โดยจะจัดใหมีการประกวดชุมชนตนแบบ “เมืองสวย น้ าใส ไรมลพิษ” 
เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเชิงพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพและเปนการ 
ยกยองเชิดชูเกียรติ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส 

   2. ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
    หนวยงานสนับสนุน : นายอ าเภอทุกอ าเภอ และ อปท.ทุกแหง 
    4.3 นรา...สะดวก (ดูแล ใสใจ พรอมใหบริการ) : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และ 
ระบบโลจิสติกสใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการคาชายแดน 
สูระดับสากล ใหความส าคัญกับความทันสมัย การสรางจุดบริการ WIFI สาธารณะทั่วทุกพ้ืนที่ พัฒนาระบบ 
ฐานขอมูลส าคัญเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเขาถึง พัฒนาศักยภาพดานการตลาดและการคาผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกส เชื่อมโยงการคากับประเทศ อาเซียน และนานาชาติบนโลกออนไลน พัฒนาหองเรียนดิจิทัลใน 
โรงเรียนตนแบบ พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขใหมีสมรรถนะสูง มีระบบการบริการที่ไดมาตรฐานและ 
มีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชอินเตอรเน็ตในชุมชนเพ่ือชุมชน เพ่ิมโอกาสใหกับประชาชน ใหสามารถเขาถึง บริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ กระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากขึ้น การขยายการจัด 
การศึกษาทางไกลโดยใชโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชวยเหลือโรงเรียนที่อยูหางไกลและขาด 
แคลนครูผูสอน และสรางระบบการสื่อสารการทองเที่ยว และการประชาสัมพันธและโฆษณา เชิงรุกผานระบบดิจิทัล 
โดยจะเนนหนักใน 2 เรื่อง คือ 
    (1) การบริการประชาชน : จังหวัดจะเนนย้ําใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีงานบริการประชาชน จะตองใหบริการประชาชนตามมาตรฐาน 
การใหบริการ กลาวคือ การใหบริการดวยความสนใจ (การตอนรับอยางอบอนุ การใหเกียรติประชาชน ประชาชน 
มีความส าคัญ และฟงประชาชนพูดและสบนัยนตาดวย) ใสใจ (การเอาใจใสในการใหบริการอยางเทาเทียม 
ไมแสดงออกอยางเหนื่อยหนายเย็นชา และติดตามเรื่องของประชาชนจนส าเร็จ) ตั้งใจ (การมั่นใจในความถูกตอง 
สมบูรณ การจัดบริการใหตรงเวลา และบริการใหประชาชนรูสึกคมุคา) เต็มใจ (การสรางความเชื่อม่ันแกประชาชน 
วาจะเปนบริการที่ ไดรับประโยชนสูงสุด และตองใหความรวมมือในการตอบสนองความตองการ) จริงใจ (การ 
แสดงออกถึงบริการที่นาเชื่อถือ เชื่อใจได มีความ รับผิดชอบในงานบริการ และใหบริการอยางซื่อตรงและเปนธรรม) 
เขาใจ (มีความรูในการใหบริการอยางแทจริง มงุถึงบริการที่มี คุณภาพสูง และตองใหบริการอยางถูกตอง) 
รใูจ (ตอบสนองความตองการของประชาชนไดถูกตองและ ด าเนินการอยางรวดเร็ว) และมีน้ าใจ (การใหความ 
ชวยเหลืออยางเอ้ืออาทร ใหประชาชนไดรับ ค าแนะน าอยางถูกตองเพ่ือประกันไมใหเกิดความยุงยากเสียหายและให 
ประชาชนไดรับประโยชนทั้งดาน คุณภาพและปริมาณอยางครบถวน) โดยพื้นฐานส าคัญในการเปนผูใหบริการจะ 
ตองสุภาพออนนอมถอมตน รูหลักการบริการ และเอาใจใสในการบริการ ทั้งนี้ การบริการที่ดีประชาชนตองมากอน
เสมอประชาชนถูกเสมอไมวาประชาชนจะพูดจะท าอยางไรตองไมโตแยงเพ่ือยืนยันวาประชาชนผิด และใหบริการ 
ดวยความยิ้มแยมแจมใส เพ่ือใหประชาชนรูสึกอบอนุสบายใจ 
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   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีงานบริการประชาชน 
   (2) การพัฒนาบริการสาธารณะ : จังหวัดจะเรงรัดพัฒนา “บริการสาธารณะ” (Public 
Service) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่อยูในความอ านวยการของรัฐ และถือเปนภาระหนาที่ของรัฐที่ตองจัดท าเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนโดยรวม (Public interest) โดยจัดระเบียบสังคม รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย 
ความปลอดภัยใหประชาชนและสังคม (การรักษาความม่ันคงปลอดภัย การอ านวยความยุติธรรม การศึกษา 
การสาธารณะสุข การสงเคราะห ฯลฯ ) และจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตเพ่ือใหประชาชน 
มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี(ไฟฟา น ้าประปา ถนน/สะพาน การขนสงคมนาคม ฯลฯ) รวมถึงการจัดหา 
สิ่งอ านวยความสะดวกใหประชาชนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการ อาทิ แหลงเงินลงทุน 
อุปกรณเทคโนโลยีชั้นสูง กิจการไฟฟา การสื่อสาร การคมนาคม เปนตน 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง 
  4.4 นรา...สบาย (เศรษฐกิจสมดุล อบอุนทุกครัวเรือน) : สรางอาชีพเสริมแกเศรษฐกิจฐานราก 
สงเสริมการรวมกลุมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการผลิต การระดมทุน การบริหารจัดการและการตลาดใหมีความ 
เขมแข็งและสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน สรางงานสรางอาชีพแกผูดอยโอกาส คนยากจน คนพิการ ผูสูงอาย ุ
และผทูี่เสียเปรียบทางสังคมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงตนเองได พัฒนาผูประกอบการที่มีความ 
เขมแข็งสูเศรษฐกิจการแขงขัน 4.0 สงเสริมการน าวิถีชุมชนตามอัตลักษณที่ดี และโดดเดนมาผสมผสานกับ 
การทองเที่ยว การบริการ การสันทนาการ และการกีฬา เพ่ือเพ่ิมมูลคาดานเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพของ 
การทองเที่ยวแบบครบวงจร ใหไดมาตรฐานนานาชาติและเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัล โดยจะเนนหนักใน 2 เรื่อง คือ 

 (1) สงเสริมเศรษฐกิจมหภาค : จังหวัดจะเรงด าเนินการพัฒนาศักยภาพตลาดกลาง 
การเกษตรเพ่ือการสงออกจังหวัดภาคใตชายแดน เพ่ือใหเปนศูนยรวมและกระจายสินคาการเกษตร และเพ่ือใหเกิด 
ความสะดวกในการขนสงสินคารวมทั้งจัดใหมีสถานที่กลางในการจ าหนายผลผลิตดานการเกษตร ในระดับพ้ืนที่ 
และสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากอาคารศูนยจ าหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และอาคาร 
ศูนยบริการนักทองเที่ยวบริเวณดานพรมแดนสุไหงโก-ลก ซึ่งปจจุบันด าเนินการกอสรางแลวเสร็จ ส าหรับเปนพื้นที ่
รานคาปลอดอากร รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส” ในพ้ืนที่ ๕ ต าบล 
5 อ าเภอ ไดแก 1) ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมืองนราธิวาส 2) ต าบลละหาร อ าเภอยี่งอ ๓) ต าบลสุไหงโก-ลก 
อ าเภอสุไหงโก-ลก 4) ต าบลเจะเห อ าเภอตากใบ และ 5) ต าบลโละจูด อ าเภอแวง และพัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก 
เปนเมืองตนแบบการคาชายแดนระหวางประเทศ ตามโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
    หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชน 
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 
   (2) สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก : “เศรษฐกิจฐานราก” คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
ทองถิ่นท่ีสามารถพ่ึงตนเอง มีการชวยเหลือเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเปนระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือใหเกิด 
การพัฒนาดานตางๆ ในพ้ืนที่ ทั้ง สังคม ผูคน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติอยางเขมแข็งและ 
ยั่งยืน นอกจากนี้เศรษฐกิจฐานรากจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนทองถิ่นใหครบวงจรมาก 
ที่สุด มีการสรางทุนและกองทุนที่เขมแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และ 
ความจ าเปนพืน้ฐานตางๆ ส าหรับคนในพื้นท่ีอยางพอเพียง และพัฒนาเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือเปนธุรกิจของ 
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ชุมชน โดยจังหวัดจะเรงด าเนินการในการสราง/เพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในพื้นท่ี อาทิ การสงเสริมอาชีพ 
การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สงเสริม OTOP นวัตวิถี การสงเสริมอาชีพ 
ใหกลมุผูดอยโอกาส และสงเสริมใหประชาชนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต เปนตน 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 

   2. ส านักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชน 
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของ 
   4.5 นรา...ปลอดภัย (ทุกแหงหน คนปลอดภัย) : เสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน และชุมชน 
เมืองในการจัดการตนเองใหมีความปลอดภัย และมีความมั่นคงในพ้ืนที่ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
สงเสริมการเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย การยกระดับมาตรฐานสินคาตางๆ ใหไดมาตรฐาน เชน อย., ฮาลาล, 
GMP เปนตน การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพระดับชุมชนที่มี 
ประสิทธิภาพ เสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของระบบนิเวศน 
ปาเขา ชายฝงและทะเล การจัดการปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการกัดเซาะชายฝง/ตลิ่ง ภัยพิบัติ และ 
อุบัติภัย การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน การเสริมสราง 
ความปรองดองของคนในพื้นที่ โดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและสรางความรูความเขาใจ 
ของการอยรูวมกันบนพื้นฐานความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยจะเนนหนักการด าเนินงานใน 
2 เรื่อง คือ 

 (1) การแกไขปญหายาเสพติด : จังหวัดนราธิวาสตองด าเนินการอยางเรงดวนเพื่อ 
ด าเนินการตามยุทธศาสตรในการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยที่ผานมาไดด าเนินการกวาด 
ลางยาเสพติดเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งก็ประสบผลส าเร็จตามเปาหมายที่ก าหนดหลายกิจกรรมดวยกัน แตป
ญหายาเสพติดในภาพรวมของจังหวัดยังมีแนวโนมเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีปจจัยอ่ืนๆ เปนตัวเสริม เชน เหตุ
การณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต วิกฤติการณทางเศรษฐกิจและสังคม (ยากจน วางงาน มีการศึกษา
ต่า)ลวนสงผลตอสถานการณยาเสพติดทั้งสิ้น ประกอบกับจังหวัดนราธิวาสเปนแหลงพักยา เพ่ือน าไปจ าหนายตอจัง
หวัดและประเทศใกลเคียง ดังนั้น ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่มีความรุนแรง และเปนปญหาที่ส าคัญระดับตนๆ 
ที่ประชาชนตองการใหจังหวัดนราธิวาสแกไขปญหาอยางเรงดวน เนื่องจากสงผลกระทบตอการด ารงชีวิตความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุขของประชาชนในพื้นท่ี หากยังไมสามารถแกไขปญหาได การแพรระบาด 
ของยาเสพติดจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากผลสถิติการจับกุมที่ผานมา จะเห็นไดวาความรุนแรงของปญหา 
ยาเสพติดไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ปจจัยส าคัญสวนหนึ่งมาจากพลังแผนดินทุกภาคสวนยังไมเขมแข็งพอ ที่จะผนึก 
ก าลังเปนวาระของคนในพื้นที่ ที่จะรวมกันแกไขปญหา จนน าไปสูชัยชนะอยางยั่งยืน รวมทั้งจากปจจัยดาน 
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีสงผลท าใหผูคนสวนหนึ่งตกเปนเหยื่อของยาเสพติด ควบคูกับปจจัยจากภายนอกประเทศ 
ที่ยังคงสงผลท าใหปญหาการผลิต และน าเขายาเสพติดยังคงเปนปญหาส าคัญ จังหวัดจึงจ าเปนตองเรงด าเนินการ 
แกไขปญหายาเสพติดทั้งดานการปองกัน การปราบปราม และการบ าบัดฟนฟ ู
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ศูนยอ านวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส 
    หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชน 
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
   (2) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรักษาความสงบเรียบรอย : ปญหา 
สถานการณความรุนแรงในพื้นที่ ตั้งแตป พ.ศ.2547 ถึงปจจุบัน ไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินทั้งทาง 
ราชการและประชาชนเปนจ านวนมาก ท าใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว หวาดระแวงไมไววางใจในการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ไดด าเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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การปฏิบัติงานและทบทวนทางยุทธวิธีใหแกกองก าลังประจ าถิ่นและก าลังภาคประชาชนในพื้นท่ี การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูน าหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน (กม.) (หมูบานปกติ และหมูบาน อพป.) 
การเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการอ าเภอ และการจัดหนวยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ / อ าเภอ
เคลื่อนที่การสงเสริมการกีฬาน าไปสูการพัฒนาพื้นที่ทุกมิติ การขับเคลื่อนการพัฒนาความรวมมือการแกไขปญหา
ชายแดนและการเชื่อมความสัมพันธระหวางจังหวัดนราธิวาสกับประเทศกลุมอาเซียน แสวงหาความรวมมือกลุ
มสตรีกลุมผูน าศาสนา และการพัฒนาศักยภาพการปกครองทองที่ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
การรักษาความสงบเรียบรอย โดยการด าเนินงานที่ผานมาประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ก าหนดไว ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดการประเมินรอยละหมูบาน / ชุมชน / พ้ืนที่ไมสังกัดชุมชนในเขตเทศบาลที่ไมมี
การกอเหตุรุนแรงสูงกวารอยละ 90 และภาพรวมของสถานการณในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาสมีแนวโนมที่ดีข้ึนโดย
พิจารณาจากสถิติเหตุการณลดลงเปนล าดับตั้งแตป 2553 เปนตนมา ประชาชนใหความรวมมือกับภาครัฐในการ
ด าเนินกิจกรรมตางๆ และเขามามีสวนรวมในการดูแลหมูบาน/ชุมชน ต าบล ของตนเองมากขึ้น โดยในเขต
ชุมชนเมืองมีการรวมกลุมอาสาสมัครตางๆ มารวมกันดูแลพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง ในระดับต าบล หมูบาน มีชุดคุ
มครองต าบล (ชคต.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ดูแล ต าบล หมูบาน และภาพรวมการลงทุนใน
ธุรกิจตางๆ มีแนวโนมขยายตัวดีขึ้นทั้งธุรกิจขนาดเล็ก รานขายสินคา ตลาดนัด ถนนคนเดิน ฯลฯ จะมีประชาชน
มาออกรานหรือท าการคาขายกันมากมาย ในสวนของธุรกิจการลงทุนขนาดใหญ ไดมีผูประกอบการจากในและนอก
พ้ืนที่ใหความสนใจที่จะเขามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน อยางไรก็
ตาม ปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนที่ยังคงเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอการพัฒนาพ้ืนที่ในทุกๆ ดาน จึงมีความจ าเป
นเรงดวนที่จะตองด าเนินกิจกรรมพัฒนาและแกไขปญหาในมิติดานความมั่นคงดังกลาวอยางตอเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให
ทุกภาคสวนไดเขามามีสวนรวมแกไขปญหาและเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เนนหนักในเรื่องกลไก “ประชารัฐ” 
จังหวัดนราธิวาส จึงไดอาศัยกลไก “ประชารัฐ” เปนกลไกหลักในการด าเนินกิจกรรมพัฒนาและแกไขปญหาในมิติด
านความมั่นคงในพ้ืนที่ตอไป 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชน 
และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
  4.6 นรา...แบงปน (คนนรา...ทุกวัย รวมใจแบงปน) : เนนการสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 
คนยากจน เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได อาทิ การให 
ความชวยเหลือทางสังคม การใชกลไกประชารัฐในการรวมดูแล และสงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เนนการฝกเด็ก 
ใหรจูักการพ่ึงพาตัวเอง มีความซื่อสัตย มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เปนตน 
นอกจากนั้น ยังตองสรางสังคมแหงคุณธรรม และสังคมแหงความเก้ือกูลเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
การสงเสริมผูสูงอายุที่มีศักยภาพ พัฒนาตนเองสูแรงงานภาคบริการ และแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือการสรางคุณคาในชีวิต 
ตนเอง ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กทุกชวงวัย การดูแลนักเรียนยากจน ที่อาศัยในพ้ืนที่ 
หางไกล คนพิการ กลุมติดเตียง ผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบในพ้ืนที่ ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาโดยใช 
เทคโนโลยี การพัฒนาเยาวชนใหเปนเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด 4.0 ใหเปนคนเกง คนดี มีความรู คูคุณธรรม 
เพ่ือพัฒนาเมืองนราในอนาคต และปลูกฝงสรางความส านึกรักบานเกิดรวมถึง การใหโอกาสในการเรียนรูและเติบโต 
อยางตอเนื่องในรูปแบบของทุนการศึกษา โดยจะเนนหนักการด าเนินงานใน 2 เรื่อง คือ 
   (1) การใชกลไกประชารัฐมาเปนกรอบในการท างาน : เนนการใชกลไก “ประชารัฐ” 
ในการรวมกันดูแล และชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากความไม
สงบใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองไดและสรางสังคมคุณธรรมและสังคมแหงการเก้ือกูลเพ่ือเสริมสรางความเข
มแข็งใหกับชุมชน 
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   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ส านักงานเหลา 
กาชาดจังหวัดนราธิวาส ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกร มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 

 (2) การสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนแตเรียนดี และเด็กอัจฉริยะในยุคไทยแลนด 
4.0 : เมื่อป 2558 จังหวัดนราธิวาสไดรวมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธวิทยาลัย และองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนสมาคม มูลนิธิ 
และประชาชนทั่วไป จัดตั้งกองทุนการศึกษา 100 ป สมเด็จพระมหาธีรราชเจา เพื่อชาวนราธิวาสขึ้น เพ่ือ
เทิดพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการสงเสริมการศึกษาของ 
ประชาชน และเพ่ือสงเสริมการศึกษาของเยาวชนนราธิวาส ที่เรียนดี มีความรูความสามารถ มีความประพฤติด ี
แตขาดแคลนทุนทรัพย ไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หรือระดับท่ีสูงขึ้น โดยจังหวัดไดมอบทุนการศึกษา 
มาเปนระยะ ๆ และในโอกาสตอไป จังหวัดจะสงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือหาเงินสมทบกองทุนการศึกษา 100 ป 
สมเด็จพระมหาธีรราชเจาเพ่ือชาวนราธิวาส อยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีทุนการศึกษาเพียงพอส าหรับการสงเสริม 
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย และการสนับสนุนเยาวชนอัจฉริยะในยุคไทยแลนด 4.0 
ใหเปนคนเกง คนดี มีความรู คูคุณธรรม เพ่ือพัฒนาเมืองนราในอนาคตตอไป 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
         2. ส านักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชน 
องคกรมูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
  4.7 นรา...รักสามัคคี(สามัคคี คือ พลัง) : การเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท และความ 
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ,ปลูกฝงคานิยม ๑๒ ประการ ,สรางความรักความสามัคคีของ 
คนนราธิวาส โดยนอมน าแนวทางพระราชทาน "รรูัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแกไขปญหาดวยสันติวิธี 
การวางตัวเปนกลาง ยึดความถูกตองและผลประโยชนของสวนรวมเปนส าคัญ และยอมรับในความเห็นที่แตกตางที ่
อาจเกิดข้ึนไดในสังคมประชาธิปไตย รวมถึง สงเสริมการจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ” โดยการจัดเวทีพบปะ 
พูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน ผูน าศาสนา และขาราชการ ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือสราง 
ความสัมพันธที่ดีและเกิดความสามัคคีของประชาชนชาวนราธิวาสทุกกลุมทุกระดับ การสรางสุขดวยกีฬา 
และนันทนาการ อาทิ การออกก าลังกายการเลนกีฬาพ้ืนฐาน กีฬามวลชน และกีฬาพ้ืนบาน สงเสริมการจัดการแข
งขันกีฬาในระดับประเทศและนานาชาติ และพัฒนาการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศทุกมิติอยางเปนระบบ โดยจะเน
นหนักการด าเนินงาน ใน 3 เรื่อง คือ 
 (1) สงเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน : จังหวัดจะสงเสริมการจัด 
กิจกรรมที่เปนการสงเสริมการเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน เชน กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติใน 
ตอนเชาทุกวันจันทร กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวันส าคัญของไทย เชน กิจกรรมประกวดมารยาทไทย กิจกรรม 
ลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย กิจกรรมวันสงกรานต กิจกรรมวันเมาลิด 
กิจกรรมวันอาซูรอเปนตน การเขารวมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาเชน ท าบุญใสบาตร ฟงธรรมทุกวันพระวันวิ
สาขบูชาวันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา เปนตน การจัดกิจกรรมเพ่ือใหแสดงความจงรักภักดีในวัน
ส าคัญตางๆเชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันแม วันพอ วันจักรี โดยสามารถท าไดโดยปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 
ท าดีถวายในหลวง ปลูกฝงใหน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในวิถีชีวิต ฝกใหยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ เพลง
สรรเสริญพระบารมี แสดงความเคารพพระบรมฉายาลักษณ เปนตน การไปทัศนศึกษาที่แหลงเรียนรูตางๆ การ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม และการรวมกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ ตัวอยางของแหลงวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกลตัว เชน วัด 
ตลาดพิพิธภัณฑ มัสยิด โบสถคริสต โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน และการเทิดทูนดวยเพลง โดยศึกษา
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ความหมายความส าคัญของสัญลักษณที่แสดงความเปนไทย และปฏิบัติตนไดถูกตอง ไดแก ธงชาติ เพลงชาติ 
พระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ เอกลักษณอ่ืนๆ เชน แผนที่ประเทศไทย ประเพณีไทย อาหารไทย (ท่ีตางชาติ
ยกยอง เชน ตมย ากงุ 
ผัดไทย) ที่มีความภาคภูมิใจ และมีสวนรวมที่จะอนุรักษไว ผานเนื้อเพลง และฝกรองเพลงตางๆ เชน เพลงชาติ เพลง 
สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงความฝนอันสูงสุด เพลงแผนดินของเรา เพลงตนตระกูลไทย เพลงรัก 
กันไวเถิด เพลงสยามานุสติ เพลงลอยกระทง เพลงสมต า เปนตน 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
         2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชนภาค 
ประชาสังคม องคกร มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
  (2) การนอมน าแนวทางพระราชทาน "รูรัก สามัคคี” มาสนับสนุนการแกไขปญหาดวยสันติวิธี: 
รรูักสามัคคีน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท : จากพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วา "รู รัก สามัคคี” มีความหมายอันยิ่งใหญตอความสงบในบานเมือง หากคนไทยทุก 
คนน าพระราชด ารัส "รู รัก สามัคคี” ซึ่งมีคุณคามี ความหมายลึกซึ้ง และสามารถปรับใชไดกับทุกยุคทุกสมัยมา 
เปนแนวทางปฏิบัติประเทศชาติก็จะเกิดความสงบประชาชนในชาติก็จะมีความปรองดองสมานฉันทนัยส าคัญ ของ 
พระราชด ารัส "รู รัก สามัคคี” ประกอบไปดวยค า ๓ ค า ที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องการ ดังนี้ 
   "ร”ู คือ การที่เราลงมือท าสิ่งใดนั้นจะตองรูเสียกอน รูถึงปจจัยทั้งหมด รูถึงปญหา และรูถึงวิธี 
แกปญหา  
  "รัก” คือ ความรักเม่ือเรารูครบถวนกระบวนความแลวจะตองมีความรัก การพิจารณาที่จะเขา 
ไปลงมือปฏิบัติแกไขปญหาใดนั้นคือการสรางฉันทะ 
  "สามัคคี” คือ การที่จะลงมือปฏิบัติควรค านึงเสมอวาเราจะท างานคนเดียวไมไดตองรวมมือ 
รวมใจกันเปนองคการเปนหมูคณะ จึงจะมีพลังเขาไปแกปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี 

 "ร ูรัก สามัคคี” จะเปนปจจัยที่ท าใหคนในสังคมสามารถกลับมาอยูรวมกันไดอยางสันติ 
จากปญหาความขัดแยงของคนไทยตั้งแตในอดีตจนมาถึงปจจุบัน ปญหาพื้นฐานในสังคมไทยคือความเหลื่อมล้ําทาง 
เศรษฐกิจและสังคม อันเปนเงื่อนไขท่ีท าใหเกิดความแตกตางทางความคิดจนกลายเปนความขัดแยงในสังคมที่มี 
ความรุนแรงขึ้นมาตามล าดับ สิ่งที่จะตองด าเนินการแกไขปญหาดังกลาวคือการสรางบรรยากาศแหงการปรองดอง 
ดวยการเปดพ้ืนที่ใหทุกฝายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมมือกันสรางความปรองดองบนพื้นฐานของ 
ความจริงจังและจริงใจ การสรางความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยนอมน าแนวทางพระราชทาน 
"ร ูรัก สามัคคี” เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาของชาติดวยสันติวิธีการวางตัวเปนกลางยึดความถูกตองและ 
ผลประโยชนของชาติเปนส าคัญในการสรางความสามัคคีนั้นตองสรางและเกิดจากตนเองเปนประการส าคัญกอนที่ 
จะเกิดกับผูอ่ืนและตองยอมรับในความเห็นที่แตกตางที่อาจเกิดข้ึนไดในสังคมประชาธิปไตย 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชนภาค 
ประชาสังคม องคกร มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 

 (3) สงเสริมการจัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ” : จังหวัดจะสงเสริมการจัดกิจกรรม 
“ศาสนิกสัมพันธ” อยางตอเนื่อง โดยการจัดเวทีพบปะ พูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน ผูน าศาสนา และขาราชการ 
ทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีและเกิดความสามัคคีของประชาชนชาวนราธิวาส 
ทุกกลมุทุกระดับ 
   หนวยงานรับผิดชอบหลัก : 1. ที่ท าการปกครองจังหวัดนราธิวาส 
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         2. ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส 
   หนวยงานสนับสนุน : สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อ าเภอ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องคกรศาสนา มูลนิธิ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 
5. การบริหารราชการ 

5.1 นอมน ายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและ 
ประยุกตเปนหลักส าคัญในการด าเนินงานแกไขปญหา กลาวคือ จะตองมีความ “เขาใจ” พ่ีนองประชาชน รวมทั้ง 
ความเปน อัตลักษณของพ้ืนที่ “เขาถึง” พ่ีนองประชาชนทุกระดับ ลงไปตรวจเยี่ยมเยียนสอบถามปญหาและ 
บรรเทาความเดือดรอนถึงหมูบาน/ชุมชน ตลอดจน “พัฒนา” เรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพหมูบาน/ชุมชนให 
สอดคลองกับความตองการของประชาชนใหมากที่สุด และประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
รัฐ 
  5.2 น าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 23 ขอ 
มาเปนกรอบในบริหารราชการ (ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ, ระเบิดจากขางใน, แกปญหาที่จุดเล็ก,ท าตามล าดับขั้น, 
ภูมิสังคม, องครวม, ไมติดต ารา, ประหยัด เรียบงายไดประโยชนสูงสุด, ท าใหงาย, การมีสวนรวม, ประโยชนสวนรวม
,บริการรวมที่จุดเดียว, ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ, ใชอธรรมปราบอธรรม,ปลูกปาในใจคน, ขาดทุนคือก าไร, 
การพ่ึงตนเอง, พออยูพอกิน, เศรษฐกิจพอเพียง, ความชื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน, ท างานอยางมีความสุข, 
ความเพียร : พระมหาชนก และ รู รัก สามัคคี) 
  5.3 ยึดหลักธรรมาภิบาล การจัดซื้อจัดจางทุกโครงการ ตองใหเปนไปอยางเปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได 
โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน หากด าเนินการไมโปรงใส ตองด าเนินการทางวินัยและทางอาญา 
อยางเด็ดขาด 
  5.4 มอบอ านาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด เพื่อก ากับดูแลพื้นที่อ าเภอ 
  5.5 การบริหารทรัพยากรมนุษย : ยึดหลักความรู ความสามารถ และระบบคุณธรรม รวมถึงการสราง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
  5.6 พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนระบบ ทันสมัย รวดเร็ว ครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้นโยบาย แนวทาง และจุดเนนหนักในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส จะเปนกรอบหลักท่ีใชในการ 
ท างานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดตามโอกาส และความเหมาะสม โดยจะมีการแตงตั้ง 
คณะท างานฯ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน “๗ วาระ นรานาอยู อยางยั่งยืน” ไปสูเปาหมาย ภายใตนโยบายของรัฐบาลที่จะ 
“ไมทิ้งใคร ไวขางหลัง” และน าพาจังหวัดไปสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ตอไป 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
  4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
  6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ 
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
นโยบายการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

 

มิติที ่1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
 1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
 1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 1.7 ลดการออกกลางคัน 
 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
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 1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ” 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 
  2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
  2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 ด้านคุณภาพสถานศึกษา 
  2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ  สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
  2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 
  2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 
  2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
   - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
   - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
   - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
  2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
  2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
 ด้านคุณภาพครู 
  2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
  2.16 พัฒนาครูโดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
  2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 

มิติที ่3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภาพ ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน” 
  3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
  3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
  3.4 ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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  3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
   - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
 

มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
  4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 
  "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 
  น าภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
 1.   ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 

2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นท างานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 

ปรัชญา 
 

“ ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ  ประสานสังคม” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ น้อมน าศาสตร์พระราชา  พัฒนาฝีมืออาชีพ สู่มาตรฐานสากล ” 
 

เอกลักษณ์ (Identity) 
 

สร้างสรรค์งานอาชีพ สู่นวัตกรรม 
 

อัตลักษณ์  (Entity) 
 

จิตอาสา  มีคุณธรรม  อ่อนน้อมถ่อมตน 
 

 พันธกิจ (Mission)  
 
 1. บริหารจัดการสถานศึกษา  เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
 2. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสู่สากล   
 4. บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อน
สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
         

พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีสมรรถนะและของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ ก าลังคนด้านวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับ 
ความต้องการอุตสาหกรรมและบริการคุณลักษณะตามปรัชญา      
กลยุทธ์ 1. บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ       
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน        
 3. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ  

4. จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน      
5. ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก 
     

พันธกิจที่ 2 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน  
เป้าประสงค์ มีเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน   
กลยุทธ์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสู่สากล  
เป้าประสงค์ มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่สากล   
กลยุทธ์  ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสู่สากล  
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน    
กลยุทธ์  1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน    
  2. ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

1. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วางแผนการทางานเป็นทีม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม 
3. มีผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข 
6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
7. มีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นการ 
 จัดโครงการสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา เป็นต้น 
8. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึกประสบการณ์โดยมีข้อตกลงความ 

 ร่วมมือ (MOU) ในระบบทวิภาคี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดแหล่งเรียนรู้หลักสูตรเสริมอาชีพแกนมัธยมการเทียบ
โอนความรู้ละประสบการณ์อาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปีการศึกษา 2560 – ปัจจุบัน 
- นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งจ

ดาวเทียมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจ าปี 2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2561 
- นายอภิชาต ซังขาว นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ

การติดตั้งจานดาวเทียมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจ าปี 2561 ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 
- นายอนาซ บินมือลี นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ

การติดตั้งจานดาวเทียม ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจ าปี 2561 ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 
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- นางสาวเบบีกันตีนีเจะเม็ง นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ไหว้ครู
สวยงาม (หญิง) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 
สุริยเทพเกมส์ ในหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

- นางสาวเบบีกันตีนีเจะเม็ง นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับ ปวส.ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น 
(หญิง) รุ่นแบนตั้มเวท น้ าหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2561 ในหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

- นางสาวอัสมา  หวันชิตนาย นักศึกษาแผนกการโรงแรม ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลพระราชทาน โครงการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 

ระดับ อศจ. 2560 
- หมู่ลูกเสือวิสามัญ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ได้ผ่านมาตรฐาน กิจกรรมฐานผจญภัยในระดับดีมาก ใน

งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 
2561 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

- ลูกเสือค่ายย่อยที่ 3 กอง 3 ได้รางวัลกองลูกเสือดีเด่น (หญิง) ในงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ 
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจ าปีการ 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2561 
ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ 

- ผลงานเครื่องปอกมังคุด ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ของโครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

- ผลงานเครื่องเก็บพริก ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชย ของโครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

- ผลงานเครื่องปั้มลม ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชย ของโครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

- ผลงานเครื่องยกเก้าอ้ี ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของโครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

- ผลงานสบู่สารสกัดแตงกวา ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

- ผลงานอุปกรณ์ไล่น้ าชักโครกของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของโครงการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

ระดับ อศจ. 2561 
- ผลงานเครื่องบดนักปั่น ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด

โครงงานงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ใน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
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ระดับภาค 2561 
- ผลงานเครื่องบดนักปั้ม ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงของ

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคในระหว่างวัน 23-25 กรกฎาคม 2561 
- ผลงานสบู่สารสกัดแตงกวา ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
- ผลงานอุปกรณ์ไล่น้ าชักโครก ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
- ผลงานเครื่องยกเก้าอ้ี ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
ระดับ อศจ. 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 
- นายมูบาเราะห์ มามุ และนายบาฮาเร็น  มะนอ ระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชัน

ทักษะงานจักรยานระดับ ปวช. ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายสถาพร  หน่อโท๊ะ และนายธนวิชญ์  ปิ่นพรม ระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- นายมูฮ าหมัดซาฟิ  นิแม และนายพายรี  นาพี ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะ

งานเครื่องยนต์แก็สโซลีนระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายอับดุลรอซะ  มะสอรี และนายอิสมาแอล  อาแซ ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชัน
ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลระดับ ปวส.2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
- นายมูฮัมหมัดไซฟู  เดรส ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการเชื่อม 

SMAW & GTAW ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
- นายซูลกิฟลี  ยะโก๊ะ และนายมูฮ าหมัดฟิรดาวส์ รอนิง ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟูา ได้เข้าร่วมการแข่ง

ชันทักษะการติดตั้งไฟฟูาและควบคุมไฟฟูา ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายมูฮ าหมัดอิฟนัน  ลอแมและนายอับดุลฮากิม  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟูา ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการติดตั้งไฟฟูาและควบคุมไฟฟูา ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

- นายอาซาน  เลาะเมาะและนายนิอามัน  นิโกะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟูา ได้เข้าร่วมการแข่งชัน
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายฟริอัน  อับดุลเลาะและนายซูคีฟรี  ตาปอ ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างไฟฟูา ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- นายอานาซ  บินมือลี และนายมูฮ าหมัดไฟริส  บินอูเซ็ง ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม

การแข่งชันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างนราธิวาส 

- นายนฤศักดิ์  บุญล้อม และนายอรรถชัย  ไชยเสนา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการ
แข่งชันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.2 กับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
- นายอีรูวัน  รอเม๊าะ นายอนุรักษ์  คาเดร์ และนายบิลลาเด็น  ยะปา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้

เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขัน
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ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายอิลฮัม  ยะโกะ นายอาลิช  กามะลอ และนายธนากรณ์  ทองชูใจ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้
เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายอีรูวัน  รอเม๊าะ นายอนุรักษ์  คาเดร์ และนายบิลลาเด็น  ยะปา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้
เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานไม้ ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายอิลฮัม  ยะโกะ นายอาลิช  กามะลอ และนายธนากรณ์  ทองชูใจ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้
เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานไม้ ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 
- นายอัรฟัน  เจ๊ะอาแว ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.1 

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายไฟร์ตัส  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.1 
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายไฟร์ตัส  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ 
ปวช.1 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 
12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี 
- นางสาวยัสมีน  ตอแลมา และนางสาวนาเดีย  อับดุลเราะมัน ระดับชั้น ปวช. แผนกบัญช ีได้เข้าร่วมการ

แข่งชันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช.2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 
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- นางสาวฮาปีซะห์  มามะ และนางสาวฮานิสา  ดาโอ๊ะ ระดับชั้น ปวช. แผนกบัญชี ได้เข้าร่วมการแข่งชัน
ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเลขานุการ 
- นายอาฟิก  เอี่ยมสุวรรณมณี ระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะพิมพ์ไทย

ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายต่วนชารีฟ  ตูวันลอเซ็ง ระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะพิมพ์ไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายนิพัทธ์  ชัยวงษา ระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายรามิล  เกื้อร้อด ระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 
ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด 
- นายมูฮ าหมัดอาลีฟ  สุหลง นางสาวนาตาซา  ยา และนางสาวนิบัลกี  หมุดตะเหล็บ ระดับชั้น ปวช. แผนก

การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.
2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวซูณีตา  เจ๊ะอารง นางสาวมารีนา  สะลือแม และนางสาวอัสมีดา  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวช. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.
2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
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- นางสาวชลิตา  ยะโกะ นางสาวมารีนา  สะลือแม และนางสาวอัสมีดา  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวส. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” 
ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวอีลียา  แยนา นางสาวฮาอีละห์  มะยิ และนางสาวนูรอาซีกีน  การียา ระดับชั้น ปวส. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” 
ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 
12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวฟาฎีร์  เจ๊ะอูมาร์ นางสาวอายูมี  ยะปา และนางสาวเบบีกันตีนี  เจะแม็ง ระดับชั้น ปวส. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ “Business Plan” ระดับ ปวส.2 ประเภททีม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวซีตีปาตีฮะร์  อีลา นางสาวซากีรา  อารง และนางสาวไนอีมะห์  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวส. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ “Business Plan” ระดับ ปวส.2 ประเภททีม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นายนวภาพ  ทิพทย์เทพ นายอาทิตย์  เจ๊ะโซ๊ะ ระดับชั้น ปวส. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่ง

ชันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตาสหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
- นายไฟโรจน์  ค าแฝง ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวชลดา  จุลพงค์ ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ
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แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวอณัตญา  ไฝุเส้ง ระดับชั้น ปวช. แผนกโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช.1 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวปาริษา บุญโท ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 
2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวโซเฟีย  บือราเฮง ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายศุภกิตติ์  กิ้มอ้ิน นางสาวรูวัยดา  หมัดโส๊ะ และนางสาวสูนีตา  สะแลแม ระดับชั้น ปวช. แผนกการ
โรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาววฤนดา  ชุทิพย์ นางสาวณิชกมล  สุทธิ และนางสาวศันสนีย์  แซ่หลี ระดับชั้น ปวส. แผนกการ
โรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส.2 ประเภททีม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวเรณู  ทองค า นางสาวเบญจพร  นาทองลาย ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัด
ช่างนราธิวาส 

- นางสาวสุชาดา  หาญชัย นางสาวสุจิราภรณ์  สุขอุดม ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
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- นางสาวซาฟีรา  เจ๊ะแว ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการจัดท ารายการน า
เที่ยว ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 
12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
 

- นางสาวฟาตีมะฮ์  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการจัดท ารายการ
น าเที่ยว ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- นางสาวธิดารัตน์  บุญแก้ว  นักศึกษาระยะสั้นแผนกเสริมสวย ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการตัดแต่งทรง

ผมสุภาพสตรี ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 
12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายปภังกร  ไชยโยธา  นักศึกษาระยะสั้นแผนกเสริมสวย ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการตัดแต่งทรงผม
สุภาพบุรุษ ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายพิเซษฐ์  โกไสยสุวรรณ นักศึกษาระยะสั้นแผนกเสริมสวย ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการแต่งหน้าและ
เกล้าผมเจ้าสาว ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 
12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวซีตีฮาเราะ  บือราเฮง นางสาวยูไบดะห์  ดือรอแม นักศึกษาระยะสั้นแผนกอาหารและโภชนาการ 
ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ใน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

- นางสาวรอซีตา  รายะ นางสาวนูรซาลีนาวาตี  ดือราแม นักศึกษาระยะสั้นแผนกอาหารและโภชนาการ ได้
เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

ระดับจังหวัด 
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- ค่ายย่อยที่ 4 รักษ์วินัย มอบเกียรติบัตรให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้สนับสนุนส่งผู้ก ากับลูกเสือ 
พร้อมหมู่ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเข้าร่วมค่ายย่อยที่ 4 รักษ์วินัยและได้รับรางวัลเลิศค่ายย่อยดีเด่น (ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน) อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 
2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

- กิจกรรมบุกเบิก งานชุมนุมลูกเสือ บ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความ รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน มอบเกียรติบัตรได้ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบหอคอยสามเสา ระดับยอดเยี่ยม ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลมสมิ
หลา (สระบัวและแหลมสนอ่อน) อ.เมือง จ.สงขลา 

- นางสาวเบบีกันตีนี  เจะแม็ง ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกการตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันกีฬามวยไทย
สมัครเล่นรุ่นแบบตั้มเวท น้ าหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก. หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ในโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้ง 17 ประจ าปี 2562 สังข์หยดเกมส์ ระหว่าง
วันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดลพบุรี 

- วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 
กศน. อาชีวะชายแดนใต้ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัด
ยะลา 

- ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้มอบเกียรติบัตให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กีฬาเปตอง (หญิง) การแข่งขัน
กีฬาสานสัมพันธ์ กศน. อาชีวะชายแดนใต้ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 
2562 ณ จังหวัดยะลา 

- ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. 
อาชีวะชายแดนใต้ ระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดยะลา 

ระดับชาติ 
- นางสาวเบบีกันตีนี  เจะแม็ง ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกการตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันกีฬามวยไทย

สมัครเล่นรุ่นแบบตั้มเวท น้ าหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก. หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
ในโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้ง 14 ละโว้เกมส์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 กันยายน 2562  
ณ จังหวัดลพบุรี 
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ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2539 ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

การอาชีพระดับอ าเภอ เพ่ือขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ชนบท และท้องถิ่นให้ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนาก าลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ 
 

 ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มีพ้ืนที่ด าเนินการ 5 ส่วน คือบริเวณที่ตั้งติดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4057 สายสุไหงโก-ลก-ตากใบ หมู่ที่ 7 ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 22 
ไร่  2 งาน 98 ตารางวา และได้ขอใช้ที่ราชพัสดุอีก 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เปิดท าการเรียน
การสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปัจจุบันได้ เปิดท าการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
ช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด 
 

 ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกสาขา 2บริเวณที่ตั้งบนถนนทรายทอง 3 ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา โดยมูลนิธินายโก๊ะ – นางด า บุญรักษ์ บริจาคที่ดิน
ให้แก่กรมอาชีวศึกษา ณ วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนสามารถพัฒนาบุตรหลานและพัฒนาอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ โดยปัจจุบันเปิดท า
การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น จ านวน 3 วิชา ได้แก่รายวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า รายวิชาช่างเสริมสวย รายวิชาท าอาหารและขนม 
 
 ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง สถานที่ตั้งเดิม ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากโรงเรียน
เวียงสุวรรณวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 280 หมู่ที่ 6 ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 ซึ่งมีหน่วยงานด้าน
การศึกษาถึง 3 หน่วยงานด้วยกันที่ใช้สอยบนเนื้อที่แห่งนี้ คือ  
 1. โรเรียนเวียงสวุรรณวิทยาคม  
 2. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอแว้ง  
 3. วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส  
 

 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง ด าเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก -ลก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเขาสามสิบ ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
เกิดขึ้นจากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพ้ืนที่หน้าด่านชายแดนและขยายพ้ืนที่บริการด้านวิชาชีพในเขต
พ้ืนที่ห่างไกล จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอละ 1 ศูนย์ โดยมีทั้งหมด 22 ศูนย์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) การด าเนินการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง 
แรกเริ่มได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดยการมอบอาคารคหกรรมทั้งอาคารไว้เป็นสถาน
ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง ส าหรับด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
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ประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อมาในปี 2555 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง ได้ที่ดินส าหรับ
ใช้เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ จ านวน 2 แปลง คือแปลงที่ 1 จ านวน 7 – 1 – 27 ตารางวา และแปลงที่ 2 จ านวน 20 
– 1 – 29 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ต าบลโละจูด อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

 ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดีประวัติการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหงปาดีวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุนิตย์  ธรรมประพันธ์ ต าแหน่งประธานอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส และประธานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพ้ืนที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในการประชุม
ประชาคมการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี ในการท าประชาคมครั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมเห็น
ด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีพให้แก่ชุมชน  
 

 ได้มีค าสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดการประชุคณะกรรมและคณะบริหารศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในที่ประชุมมีมติให้ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
ประจ าอ าเภอสุไหงปาดี ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไสถั่ว หมู่ที่ 6 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอ     สุไหงปาดี  
จงัหวัดนราธิวาส   
 

 สถานที่จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี 
จัดตั้งอยู่ที่ 243/1 บ้านควนหมู่ที่ 6 ต าบลสุไหงปาดี อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ตรงข้ามโรงเรียนธัญธารวิทยาและติดกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกแห่งประเทศไทย ช่อง 5 
 

 ส่วนที่ 5 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ บริเวณท่ีตั้งบนถนนทรายทอง 3 ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
 
 

วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพด้านการค้าชายแดน สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาครองรับเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์  
  1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและด้านการค้าชายแดน เพ่ือความมั่นคงของสังคม และ
ประเทศชาติ 
  2. ยกระดับคุณภาพแลมาตรฐานการผลิตและพัฒนากลังคนด้านวิชาชีพและด้านการค้าชายแดน 
เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล  
  3. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยและคนไทยในประเทศมาเลเซีย 
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านการศึกษาวิชาชีพ และด้านการค้า
ชายแดน 
  5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ  
  6. การขับเคลื่อนการผลิตละพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพและด้านการค้าชายแดนโดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  
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แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
 1. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และส านักงานศูนย์ SEC  

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาสิชาชีพด้านการค้าชายแดนและ
ด้านภาษาต่างประเทศ  

3. แสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ ยวชาญ องค์การวิชาชีพ การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ  

4. สร้างเครือข่ายด้านการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและพัฒนาทักษะฝีมืออาเซียน  
5. ส่งเสริมและวิจัยพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ S-Curve/New S-Curveแนวทางการพัฒนา

ตามยุทธศาสตร์  
 5.1 ข้อมูลความต้องการก าลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพของสถานประกอบการตามต าแหน่งงานทั้งใน

และต่างประเทศ    
 5.2 งบประมาณเพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตและพัฒนาก าลังคน

กลุ่มสาขาอาชีพใหม่  
 5.3 ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพ้ืนที่และต่างประเทศในการสนับสนุนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มอาชีพและการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 5.4 โอกาสในการถึงองค์ความรู้ด้านอาชีพของผู้เรียน  
 5.5 ระบบสนับสนุนที่มีความยืดหยุ่นสูงเชิงบริหารจัดการและวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนและ

ประชาชนในภาคแรงงาน  
 5.6 การบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนที่และต่างประเทศ  
 

 6.พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพในด้านการค้าระหว่างประเทศ
และด้าน Local Need และ S-Curve  
 
ท าเนยีบผู้บริหารสถานศึกษา 

1. นายชม    จันทร์เมือง ผู้อ านวยการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 –25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2539 

2. นายศุภชัย    สมทอง  ผู้อ านวยการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 –23 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
3. นางวรรณา  โกสิยาภรณ์ ผู้อ านวยการ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543 –28 มกราคม พ.ศ. 2546 
4. นายอากาศ  จันตระกูล ผู้อ านวยการ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 –9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
5. นายสุนทร  พลรงค ์ ผู้อ านวยการ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547 –12 มีนาคม พ.ศ. 2550 
6. นายพงศ์ธัช  ปลอดปล้อง ผู้อ านวยการ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 –12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
7. นายตะวัน  ทองธรรมชาติ ผู้อ านวยการ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 –13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
8. นายชุมพล  บุญช่วย ผู้อ านวยการ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
9. นายณรงค ์  ไทยทอง ผู้อ านวยการ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 – 14 มกราคม พ.ศ. 2553 
10. ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อ านวยการ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
11. นายมหิศร   ปัตนราษฎร์ ผู้อ านวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
12. นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู ผู้อ านวยการ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
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การจัดการศึกษาในวิทยาลัย 
 ปัจจุบันวิทยาลัยจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
พณิชยกรรม ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ป.ต.อ.)  หรือโครงสร้างหลักสูตรออกแบบรองรับนักเรียนจบ

ประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องเรียนในหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต (3,600 ชั่วโมง) ใช้เวลา 3 ปี เน้น

วิชาชีพ 6 สาขา เรียนจบได้ประกาศนียบัตร ป.ต.อ. เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหมวดทักษะชีวิต 63 หน่วย

กิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม

วิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีหมวดวิชา

ทักษะวิชาชีพ 18 หน่วยกิต เป็นวิชาชีพบังคับ กลุ่มทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพาณิชยกรรม 

กลุ่มทักษะวิชาชีพศิลปกรรม กลุ่มวิชาชีพทักษะคหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพเกษตรกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพอุตสหกร

รมท่องเที่ยวกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ สนับสนุน

ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น พัฒนาและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและสภาพของท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด ารงชีวิต และโอกาสการมีงานท า 
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) หรือเทียบเท่าเข้าเรียน
ในระบบปกติ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 5 แผนก วิชาช่างประกอบด้วย 5 สาขาวิชา 5 สาขางาน ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน และประเภทวิชาพณิชยกรรม 3 
แผนกวิชา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี้ 
 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. แผนกวิชาช่างยนต์ 
   1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
    1.1.1 สาขางานยานยนต์ 
  2. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
   2.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
    2.1.1 สาขางานโครงสร้าง 
  3. แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
   3.1 สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
    3.1.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง 
  4. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    4.1.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
   5. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
   5.1 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
    5.1.1 สาขางานก่อสร้าง 
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 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1. แผนกการโรงแรม 

1.1 สาขาวิชาการโรงแรม 
 1.1.1 สาขางานการโรงแรม 

 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
1. แผนกวิชาการบัญชี 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
 1.1.1 สาขางานการบัญชี 

  2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   3. แผนกวิชาการตลาด 
   3.1 สาขาวิชาการตลาด 
    3.1.1 สาขางานการตลาด 

 
3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีรับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าเรียนใน
ระบบปกติ  ระบบทวิภาคี  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 2 แผนกวิชาช่างประกอบด้วย 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1 แผนกวิชา ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน และประเภทวิชา    
พณิชยกรรม  แผนกวิชา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน ดังนี้ 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
  1. แผนกวิชาช่างยนต์ 
   1.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 
    1.1.1 สาขางานยานยนต์ 
  2. แผนกวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
   2.1 สาขาวิชาช่างไฟฟูาก าลัง 
    2.1.1 สาขางานไฟฟูาก าลัง 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1. แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

    1.1.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
  1. แผนกวิชาการบัญชี 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
    1.1.1 สาขางานการบัญชี 
  2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   2.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    2.1.1 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3. แผนกวิชาการตลาด 
   3.1 สาขาวิชาการตลาด 
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    3.1.1 สาขางานการตลาด 

4. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  คือการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนใน
สายวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน   
กลุ่มเป้าหมาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน 
 - ราชประชานุเคราะห์ 
 - การศึกษาสงเคราะห์ 
 - สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน ๒ ระบบ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยมีจ านวนนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   
  - โรงเรียนสุไหงโก-ลก มีจ านวน  58 คน 
  - โรงเรียนเวียงสุวรรณ มีจ านวน 56 คน 
  - โรงเรียนธัญธาร มีจ านวน 27 คน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างาน 
 2. เพ่ือขยายกลุ่มเปูาหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 3. เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
 

5. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี2สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและใน
ขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัด
การศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชา
สามัญรายวิชาชีพพ้ืนฐานโดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษา 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ 
  5.1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือความรู้ความสามารถและทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  5.1.3  เพ่ือเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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6. ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกในปัจจุบัน 
 1. นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 2. นายกัซฟี  ดอแม  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 3. นายนรินทร์  รัตน์แก้ว  รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

4. นายอาทิตย์  รัตนสุริยา  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
5. นายไซนัลอาบีดิน  เจ๊ะแว ครูช านาญการ ท าหน้าที่รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

 

7. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 1. นายอิทธิฤทธิ ์ ศรีชุมภู   ผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
 2. นายกัซฟี  ดอแม   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
    3. นายอาทิตย์ รัตนสุริยา  รองผู้อ านวยการวิชาการ   กรรมการ 
    4. นายนรินทร์ รัตนแก้ว   รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา    กรรมการ 
    5. นายไซนัลอาบีดีน เจ๊ะแว   ครชู านาญการ ท าหน้าที่ฝุายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 
    6. นายถวิล  ไชยแดง   ครูช านาญการ ผูแ้ทนฝุายแผนงานและความร่วมมือ กรรมการ 
    7. นายรชต  เพชรรัตน์  ครูช านาญการ ผู้แทนฝุายบริหารทรัพยากร กรรมการ 
    8. มูฮัมมัดอัลบาบ จารู   ครูผู้ช่วย ผู้แทนฝุายพัฒนาฯ           กรรมการ 
    9. นายสาเหะอันวา ดะแซ   ครูช านาญการ ผูท้รงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
   10. นายมงคล  ดินแดง   ครูช านาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ  กรรมการ 
    11. นายอารี  เปาะส ู   ครูช านาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ  กรรมการ 
   12. นายธีรพงษ ์ เสาร์เพ็ชร  ครูช านาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ  กรรมการ 
    13. นายสมศักดิ ์ จันทร์แท ้  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ  กรรมการ 
    14. นายเกชา  ชุมเก้ือ   พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ  กรรมการ 
    15. นายอธิกร  แก้วมี   พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ  กรรมการ 
    16. นางสาวอัญชร ี แซ่ภู่   พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒิ     กรรมการ 
    17. นายธีรพงศ์ พรหมชาติ  ครูช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการและเลขานุการ 
    18. นางสุธาสนิ ี ชุมเก้ือ   ครูผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวฒุิ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    20. นางสาวชนนาท นราประสิทธิ ์  ครูผู้ช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
8. คณะกรรมการวิทยาลัย 
 1. นายสัญญาพงศ ์ อริยพฤกษ์  ประธานกรรมการ 
 2. นางนฤมล               เพ็ญมาศ  กรกรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์ 
 3. นายวีรศักดิ์ ยาล ี   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 4. นายสาล ี เตโช   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 5. นายอิสมะแอ ยูนุห ์   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 6. นายมูฮัมหมัดเปาซ ี สีหะยะ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 7. พระครูวินัยธร ประภากร อภิปุณโญ ทองม ี กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
 8. นายบือราเฮง หะยีอาล ี  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
 9. นายนิเมธ พรหมพยัต  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 10. นายปกรณ ์ ปรีชาวฒุิเดช  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 11. นายปิยพนัธ ์ จันทรศิร ิ  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
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 12. นายเทวัญ จันทบด ี  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 13. นายเสริฐ บุญกาญจน ์  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 14.นายอามัดไญน ี ดาโอะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16. นายปฏิวัต ิ เด่นอร่ามคาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 17. นายสมรรถ วาหลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 18. นายเดชา เกษมทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 19.ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสไุหงโก-ลก กรรมการและเลขานุการ 
 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก หมู่ที่ 7 ต าบลปาเสมัส อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  96120  
เบอร์โทรศัพท์ 073-646566 โทรสาร. 073-646566 เว็บไซต์ : www.skc.ac.th  E-mail 
:skckolok@hotmail.com 
จ านวนเนื้อที่ของสถานศึกษา 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา 
 มีอาคารรวมทั้งสิ้น 27 หลัง 
  1. บ้านพักผู้บริหาร  จ านวน  1  หลัง 
  2. บ้านพักครู   จ านวน         18  หลัง 
  3. อาคารอ านวยการ  จ านวน  1  หลัง 
  4. อาคารวิทยบริการ  จ านวน  1 หลัง 
  5. อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น จ านวน  2  หลัง 
  6. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  1 หลัง 
  7. อาคารโรงฝึกงาน  จ านวน  2 หลัง 
  8. อาคารละหมาด  จ านวน  1 หลัง 
 
ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2  ถนนทรายทอง 3 ต าบลปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัด
นราธิวาส 96120  เบอร์โทรศัพท์ 073-530767 โทรสาร. 073-530767  เว็บไซต์ : www.skc.ac.thE-mail 
: skckolok@hotmail.com 

อาคารสิริบุญรักษ์ จ านวน 1 หลัง 20ห้อง 
 

ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเขาสามสิบ  ต าบลโละจูด  อ าเภอแว้ง  จังหวัด
นราธิวาส  96160  เบอร์โทรศัพท์ 081-7382254, 089-5985797, 088-4888493 โทรสาร. 073-
646566เว็บไซต์ : www.skc.ac.th  E-mail : skckolok@hotmail.com 
 
ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี จัดตั้งอยู่ที่บ้าน 
243/1 บ้านควน หมู่ 6  ต าบลสุไหงปาดี  อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตรง
ข้ามโรงเรียนธัญธารวิทยาและติดกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกแห่งประเทศไทย ช่อง 5 
 

http://www.skc.ac.th/
mailto:skckolok@hotmail.com
http://www.skc.ac.th/
mailto:skckolok@hotmail.com
http://www.skc.ac.th/
mailto:skckolok@hotmail.com
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ส่วนที่ 5 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ถนนทรายทอง 3 ต าบลปาเสมัส  อ าเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 96120  เบอร์โทรศัพท์ 073-
530767 โทรสาร. 073-530767  เวบ็ไซต์ : www.skc.ac.thE-mail : skckolok@hotmail.com 
 
สถานที่ตั้ง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 
1. อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2563      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2562    

  
    ผู้ให้ข้อมูล บุคลากร นางสาวนาลิศ  กาปา     
 

อัตราก าลังของ ....วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก       มีบุคลากรทั้งสิ้น      110 คน  
 

ก. ข้าราชการ     18    คน    
 1. ผู้บริหาร      4    คน    
 2. ข้าราชการครู    14    คน    
 3. ข้าราชการพลเรือน   -    คน    
ข. พนักงานราชการ     49    คน    
 1. ท าหน้าที่สอน    29    คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน    20    คน    

http://www.skc.ac.th/
mailto:skckolok@hotmail.com


47 
 

 
 

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2563   วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

ค. ลูกจ้างเหมาบริการ    29    คน    
 1. ท าหน้าที่สอน    16    คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน    13    คน    
ง. ลูกจ้างชั่วคราว      2    คน    
 1. ท าหน้าที่สอน     1    คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน     1    คน 
 *ยามรักษาการณ์              12    คน   
         
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  -    คน    
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  -    คน    
 

ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

รายการ 
ก.

ผู้บริหาร 
ข.

ข้าราชการ 

ค.พนักงาน
ราชการ 

(ครู) 

ง.พนักงาน
ราชการ 

(เจ้าหน้าที่) 

จ.ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ฉ.ลูกจ้าง
เหมาบริการ 

รวม 

ต่ ากว่า ม.6 - - - 3 - 17 19 
ปวช./ม.6 - - - 1 - 1 2 
ปวส./ปริญญาตรี - 9 27 14 2 26 78 
ปริญญาโท 4 5 2 - - - 11 

 
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ  จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง    

      
ก.ครูผู้สอน ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม   

 - จ้างด้วยงบบุคลากร  ………-……….คน  .......-........คน  ………-………คน  
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน  ………-.………คน  ……..-…….คน  ………-………คน  
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  ………5..…….คน  …….13.....คน  …… 18.…….คน  
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ………-……….คน  ………-…...คน  .…....…-..…...คน  
 - จ้างด้วยเงินอืน่ๆ (งบยุทธศาสตร์)…….11.…….คน  ……10…..คน  ………21….…คน  
   รวม …… 16.…..คน  ……23..…คน  ………39……คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรบัผิดชอบ 
ข้าราชการ รวม....4.....คน  (ผู้บริหาร) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายอิทธิ์ฤทธิ์  ศรีชุมภู ป.โท   ผู้อ านวยการ 
2. นายกัซฟี  ดอแม ป.โท   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
4. นายอาทิตย์  รัตนสุริยา ป.โท   รองผู้อ านวยการฝุายวิชการ 
3. นายนรินทร์  รัตน์แก้ว ป.โท   รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนาฯ 

 
ข้าราชการ รวม........14.........คน  (ข้าราชการครู) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายไซนัลอาบีดินเจ๊ะแว ป.โท แผนกช่างไฟฟูาก าลัง ครูช านาญการ ท าหน้าที่รองฝุายแผนงานฯ 

2. นายธีรพงศ์  พรหมชาติ ป.โท แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ หน.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นายสาเหะอันวา  ดะแซ ป.ตรี แผนกช่างไฟฟูาก าลัง หน.แผนกช่างไฟฟูาก าลัง 
4. นายรชตะ  เพชรรัตน์ ป.โท แผนกช่างเชื่อมโลหะ หน.งานอาคารสถานที่ 
5. นางสาวนาลิศ  กาปา ป.โท แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานบุคลากร 
6. นายถวิล  ไชยแดง ป.โท แผนกช่างยนต์ หน.งานประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
7. นายมงคล  ดินแดง ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานทะเบียน 
8. นายธีรพงษ์  เสาร์เพ็ชร ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานพัสดุ 
9. นายอารี  เปาะสู ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
10. นางสาววรารัตน์  เครือทอง ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานการเงิน 
11. นางสุธาสินี  ชุมเก้ือ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.แผนกสามัญสัมพันธ์ 
12. นางจรรยพร  ปลื้มส าราญ ป.ตรี แผนกการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
หน.แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

13. นางสาวชนนาท  นราประสิทธิ์ ป.ตรี แผนกการบัญชี หน.แผนกบัญชี 
14. นายมูฮัมมัดอัลบาบ  จารู ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานสวัสดิการ 
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พนักงานราชการ รวม 48 คน (ครู - เจ้าหน้าที่) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางซารีตา  สาและ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานบริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวซูไลมี  เซ็ง ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานวิทยบริการ 
3. นางธัญญรัตน์  อาจค าภา ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานประชาสัมพันธ์ 
4. นางปาอีซา  เจ๊ะแว ป.ตรี แผนกการบัญชี หน.งานบัญชี 
5. นางผวา  อินทรัตน์ ป.ตรี แผนกช่างไฟฟูาก าลัง หน.งานวัดผลและประเมินผล 
6. นางสาวไซนูรี  ยูโซ๊ะ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานทวิภาคี 
7. นางสาวเต็มดวง  เสรีศรีรัตน์ ป.โท แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
8. นางสาวรอกีเย๊าะ  บินสะมะแอ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานแนะแนว 
9. นางสาววนาวัลย์  ทิลา ป.ตรี แผนกการบัญชี หน.งานหลักสูตร 
10. นางสาวศุภกานต์  บังเกิด ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
11. นายก าพล  การุโณ ป.ตรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์ หน.งานสื่อการเรียน การสอน 
12. นายเกชา  ชุมเก้ือ ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
13. นายโชติรัตน์  ปลื้มส าราญ ป.ตรี แผนกช่างไฟฟูาก าลัง หน.งานอาคารสถานที่ศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี 
14. นายนิติ  ยุวเบญจพล ป.ตรี แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
15. นายมะนอ  เม๊าะบากอ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.แผนกช่างยนต์ 
16. นายยูสรี  สาเมาะ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานโครงการพิเศษ 
17. นายสมศักดิ์  จันทร์แท้ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานกิจกรรม 
18. นายสิธยา  ศานติประเสริฐ ป.โท แผนกการตลาด หน.แผนกการตลาด 
19. นายสุทัศน์  เสาร์พูล ป.ตรี แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
20. นายสุรชัย  สาและ ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานศูนย์ข้อมูล 
21. นายสุรเดช  แดงอ่อน ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานปกครอง 
22. นายอธิกร  แก้วมี ป.ตรี แผนกช่างก่อสร้าง หน.แผนกช่างก่อสร้าง 
23. นายอาซาฮา  มามะ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานครูทีปรึกษา 
24. นายอาดูร่า  สมานกุลวงศ ์ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานความร่วมมือ 
25. นางสาวสุปรียา  อูมา ป.ตรี แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า หน.แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า 
26. นางสาวอัญชรี  แซ่ภู่ ป.ตรี แผนกอาหารและ

โภชนาการ 
หน.แผนกอาหารและโภชนาการ 

27. นางธนิดา  ด ากระเด็น ป.ตรี แผนกเสริมสวย หน.แผนกเสริมสวย 
28. นายสาฟีรี  อับดุลเลาะ ป.ตรี แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้แว้ง 
29. นางอาเซียส  เจ๊ะอูเซ็ง ป.ตรี แผนกคหกรรม เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้แว้ง 
30. นางกานติภา  ขวัญคุม ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
31. นางอนุษา  ไชยดี ป.ตรี - หน.งานส่งเสริมการค้า 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2563   วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
32. นางสาวจรรยมณธ์  พุทธ
รุ่งโรจน์ ป.ตรี - 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

33. นายอีดเร๊ะ  มาสอ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
34. นางสาวเปรมสุดา  รักษาชุม ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
35. นางสาวนันทิมา  โด่งกุล ป.ตรี - เจ้าที่หน้างานบริหารทั่วไป 
36. นางสาวรุสณี  มามะ ป.ตรี - เจ้าที่หน้างานประกัน 
37. นายสุทธิกรณ์  ไชยณรงค ์ ป.ตรี - เจ้าหน้าทีง่านวิทยบริการ 
38. นางพรรณนิภา  เตโช ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
39. นางสาวละอองดาว  มีชนะ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ 
40. นางสาวซูนีตา  บือซา ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 
41. นายสุชีพ  ไชยณรงค์ ปวส. - พนักงานขับรถ 
42. นางสาวแจ้ว  ทองเครือ ม.6 - คนงาน 
43. นายสุวรรณ  ศิร ิ ป.4 - คนงาน 
44. นายประเวช  ยอดดี ปวส. - คนงาน 
46. นายสุวรรณรัฐ อินทร์ผล ปวส. - ยาม 
47. นายยูไลลี  อาแวหะมะ ม.6 - ยาม 
48. นายอาสดือนา  มะแด ปวส. - ยาม 

 
ลูกจ้างเหมาบริการครูและเจ้าหน้าที่ รวม...........16........คน   

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวรวิวรรณ  เงินเนียม ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 
2. นางสาวจรรยาภรณ์  ด าน้อย  ป.ตรี แผนกการบัญชี ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

การเรียนการสอน 
3. นายมูฮ ามัดมัซกูร  มามะ  ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน 

นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐ 
4. นางสาวจุฑามาศ  ทวีพล  ป.ตรี แผนกการโรงแรม

และการท่องเที่ยว 
ครูพิเศษสอน 

5. นางสาวนูรตัสนีม  ดอเลาะห์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
6. นางสาวนูรีซา  อุสมาน ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ฝุายวิชาการ 
7. นางสาวซัลมี  ดาโอ๊ะ   ปวส. - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
8. นางสาวซาร่า  เจ๊ะมะ   ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
9. นางสาวนูรซานา  อาแวกาจิ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบัญชี 
10. นางสาวนิอาวารี  ดูมา 
  

ปวส. - เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาประชารัฐ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2563   วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
11. นายสมบูรณ์  แก้วบ่อดาน  ปวส. - พนักงานขับรถ 
12. นางสิ่ม  ยอดดี   ปวส. - แม่บ้าน 
13. นางสาววิมลมาศ คิ้วด า  ปวส. - แม่บ้าน 
14. นางสาวจัสมี  ปิยนรา ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ฝุายวิชาการ 
15. นายนรินทร์  ยูโซะ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
16. นายมูหันหมัด  ยูโซ๊ะ ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
17. นายระพี  ยูโซะ ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
18. นายรอซีดี  เต๊ะตานี   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
19. นายนิมะ  ต่วนวอนิ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
20. นายภาคภูมิ แสนมณี ม.6 - ยามรักษาการณ์ 

 
           ลูกจ้างเหมาบริการ....2....คน  (ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวสุดารักษ์ บุณรักษ์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ศูนย์ SEC 
2. นางสาวฟาดีละห์  ดะแซ  ป.ตรี - เจ้าหน้าที่ศูนย์ SEC 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ....12....คน  (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายสูกีปลี  สามามุง   ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน 
2. นายณาวาวี  สะอิ   ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน 
3. นายมูฮัมมัด  สะมะแอ  ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ครูพิเศษสอน 

4. นางสาววันฮัยซาน  แวอาแซ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน 
5. นายซูกีปลี มะเซ็ง   ป.ตรี แผนกการเกษตร ครูพิเศษสอน 
6. นายยูรกันนัย  หะยีอาแว  ปวส. - วิทยาการสอนศาสนาอิสลาม 
7. นางสาวนาเดียร์  หะยีซ าซูดิง ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน 
8. นางสาวมารียะ  สามะ  ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ครูพิเศษสอน 

9. นายฮัมดาน  อามิ   ปวส. - คนงาน 
10. นายมะกรี  เจ๊ะมามะ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
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แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 2563   วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
11. นายอนันต์  อาซิ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
12. นายมักตา  ดอเลาะ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ....10....คน  (ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายซอมะ  เด็งระเม็ง  ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน 
2. นางสาวสุธิน ี หมวกชุมบก  ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน 
3. นางสาวช่อลัดดา  ทองคุป ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ครูพิเศษสอน 

4. นางสาวภัคศรันย์  โชติเจรญิโยธิน ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน 
5. นายพงพันธ์  สุขสถาน  ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
6. นายเฉลิมพล  เอ่ีอมศรี  ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
7. นายสุทิน จินดาเพชร   ปวส. - ยามรักษาการณ์ 
8. นางสาวเอมอร  หะนุรัตน์ ปวส. - แม่บ้าน 
9. นายชาญชัย  คงด า ปวส. - คนงาน 
10. นายธีระ ขันทอง ม.3 - ยามรักษาการณ์ 

 



รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์/
หุ่น

รวม
1.โครงการ
ตาม พ.ร.บ.
 งบประมาณ

2.ค่า
จัดการ

เรียนการ
สอน 

(รายหัว)

3.โครงการ
พัฒนา

อาชีวศึกษา
จังหวัดชาย

ภาคใต้

4. จัด
การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี
อย่างมี

คุณภาพ)

บกศ.

35,070,499 8,451,590 2,376,723 46,358,812 4,607,840 3,309,093 16,350,900 3,855,800 69,948,746
 - งบบุคลากร 25,087,273 25,087,273    25,087,273    

เงินเดือนข้าราชการ 8,228,000 8,228,000 8,228,000
เงินวิทยฐานะ 619,080 619,080 619,080

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 877,800 877,800 877,800
เงินอ่ืน ๆ พสร. 60,560 60,560 60,560
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 13,987,696 13,987,696 13,987,696
ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ 1,314,137 1,314,137 1,314,137
 -  งบด าเนินงาน 5,869,200 3,780,000 1,370,000 11,049,200 4,323,000 15,872,200
      - ค่าตอบแทน 700,000 720,000 200,000 1,620,000 5,943,000
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 700,000 700,000 200,000 1,600,000 1,600,000
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 20,000 20,000 20,000
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มข้ัน
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ 4,323,000 4,323,000

ส่วนท่ี 3 
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2563) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



      - ค่าใช้สอย 3,019,200 2,410,000 1,100,000 6,559,200 6,559,200
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ข้ันต่่า)
ค่าเช่ารถยนต์ (ข้ันต่่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,000,000 5,000,000

โครงการศึกษาดูงาน
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 200,000 200,000 100,000 500,000 500,000
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 150,000    150,000    300,000     300,000     
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม 600,000 600,000 600,000
ค่าจัดท่าประกันภัยสมัครใจ (ประกันช้ัน 1) 30,000 30,000   90,000 90,000
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 9,200 9,200 9,200
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,000 30,000   60,000 60,000
          - ค่าวัสดุ 750,000 650,000 70,000 1,470,000 500,000   1,970,000
วัสดุส่านักงาน 50,000 50,000 20,000 120,000 120,000
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 200,000 50,000  450,000 450,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000      50,000   100,000     100,000     
วัสดุการศึกษา 500,000    500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000   100,000 100,000
วัสดุหนังสือ วารสารและต่ารา
วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 100,000 100,000
วัสดุก่อสร้าง 25,000 25,000 50,000 50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000 25,000   50,000 50,000
วัสดุประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 300,000 200,000 500,000 500,000
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ค่าโทรศัพท์ 100,000 100,000 100,000



ค่าน่้าประปา 150,000 150,000 150,000
ค่าไฟฟ้า 1,100,000 1,100,000 1,100,000
ค่าไปรษณีย์ 50,000 50,000 50,000
 - งบเงินอุดหนุน 90,000 90,000 270,100 777,500 2,131,250 3,268,850
- อุดหนุนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ
หุ่นยนต์

90,000 90,000 90,000

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000 30,000

- อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน             
  (อาชีวประชารัฐ)

747,500 747,500

- อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน (ปตอ.) 270,100 270,100
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 263,580    263,580

- ค่าหนังสือ 1,146,000    1,146,000
- ค่าเคร่ืองแบบ 515,700    515,700
- ค่าเคร่ืองมือ 205,970    205,970
 - งบรายจ่ายอ่ืน 3,108,480 3,108,480
- โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน

960,000 960,000

- โครงการอาชีวะอาสา 30,000 30,000
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 124,360 124,360

- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารหมวด 2 หมวด 3

45,320 45,320

- โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี

38,500 38,500

- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาฯ 50,000 50,000

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 173,000 173,000



- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 75,000 75,000

- โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตครู

24,100 24,100

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา

189,600 189,600

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืน
ครูให้นักเรียน

117,600 117,600

- โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา  
เสพติด

21,000 21,000

- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
การเพ่ือสร้างโอกาส

400,000 400,000

- โครงการพัฒนาก่าลังคนรองรับพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษฯ

270,000 270,000

- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษา
สู่มาตรฐานนานาชาติ

40,000 40,000

- โครงการอาชีวะพัฒนา 550,000 550,000
โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
8,026,650 8,026,650

- อุดหนุนนักเรียนดีมีความสามารถใน
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทุนระดับ ปวช./ 
ปวส.

1,056,000 1,056,000

- อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันการ
กีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สาย
อาชีพ)

27,500 27,500

- จ้างยามรักษาการณ์ 1,008,000 1,008,000
- จัดจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม 168,000 168,000
- อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

697,500 697,500



- จัดต้ัง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ให้
ได้มาตรฐาน

1,720,000 1,720,000

- หลักสูตรระยะส้ัน 180,000 180,000
- จัดต้ังกลุ่มอาชีพ 250,000 250,000

- จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน รร.เอกชน
สอนศาสนา

252,900 252,900

- จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน สถาบัน
ศึกษาปอเนาะ

531,250 531,250

- ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 78,000 78,000

- จัดการเรียนการสอนสูตรคู่ขนาน ระดับ 
ปวส.

120,000 120,000

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

30,000 30,000

- พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา (ระดับ
ต่าบล/อ่าเภอ/จังหวัด)

100,000 100,000

- พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 1,569,500 1,569,500

- เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 238,000 238,000

 -โครงการ 4,114,026 ###### 1,006,723 300,000   10,132,339 1,229,260 2,531,593 1,870,000 14,585,293
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 1,721,583 2,330,907    460,583  4,513,073 2,546,800 7,069,873

งานพัสดุ
- โครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัย ฯ

3,936,000 3,936,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน เพ่ือเติมรถยนต์ของวิทยาลัย ฯ

250,000 250,000    500,000 500,000



- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

30,000   30,000 30,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์

40,000 40,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงานเพ่ือใช้ใน
งานพัสดุ

12,000 12,000 12,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ 1,500,000 1,500,000

งานอาคารสถานท่ี
- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับ
ภูมิทัศน์

400,000 400,000    400,000   1,200,000 1,200,000

- โครงการสร้างห้องเก็บของงานอาคาร 100,000    100,000    200,000 200,000

- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
(ระบบไฟฟ้า ระบบการประปา)

200,000    200,000    400,000 400,000

- โครงการคัดแยกขยะ 10,000      10,000   20,000 20,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ่าส่านักงาน 10,000   10,000
- โครงการปรับปรุงบ้านพักครู 100,000 100,000    200,000 200,000

- โครงการก่าจัดปลวกในสถานศึกษา 45,000   45,000 45,000

งานบริหารงานท่ัวไป

โครงการค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,000      30,000   60,000       60,000       
- โครงการประชุมผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

15,000      15,000       15,000

- โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 30,000   30,000       30,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ือง
สแกนเอกสาร

27,000   27,000



- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์

35,000   35,000

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบ
สารบัญ

36,400   36,400       36,400

งานการเงิน

- โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร วินัยทางการเงิน การคลัง กับ
การบริหารงานการเงินในส่วนราชการ

36,400   36,400       36,400

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุลากรงาน
การเงิน

6,104     6,104         6,104

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 25,000      25,000   50,000       50,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน ตู้
เอกสารบานเล่ือนทึบสูง

10,800   10,800

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง

105,000    105,000

งานบัญชี

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงาน
บัญชี

4,200       4,200         4,200

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 15,000      15,000   30,000       30,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 61,800   61,800

งานทะเบียน

- โครงการจัดท่าบัตรนักเรียน  นักศึกษา 37,000      37,000   74,000       74,000

- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
ผู้ส่าเร็จการศึกษา

18,250      18,250   18,250  54,750       54,750

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 25,000      25,000       25,000       

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 75,400   75,400



งานประชาสัมพันธ์
- โครงการจัดท่าวารสารวิทยาลัยการอาชีพ
    สุไหงโก-ลก

25,000 25,000   50,000 50,000

- โครงการจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียนใหม่

42,333      42,333   42,333  126,999     126,999     

- โครงการจัดท่าจุลสารวิทยาลัย 12,500 12,500   25,000 25,000
- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 12,000      12,000       12,000       

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป 30,000   30,000

งานบุคลากร

- โครงการมุทิตาจิต (เกษียณอายุราชการ) 59,600   59,600       59,600

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และ 
ID PLAN)

20,500      20,500       20,500

- โครงการส่านักพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษา

60,000   60,000       60,000

- โครงการตรวจสุขภาพประจ่าปี 2,000       2,000         2,000

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

415,120    415,120     415,120

- โครงการไปราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

347,200    347,200    694,400     694,400

- โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ 600,000    600,000

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสุขภาพ
เข็มแขง วิทยาลัยแข็งแรง

16,600      16,600       16,600

- โครงการพัฒนาห้องบุคลากร 2,000       2,000         2,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 61,800   61,800

ฝ่ายวิชาการ 2,092,023   1,960,583    546,140  4,598,746   1,145,260  533,333  50,000     744,000   7,515,420

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน



- โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรียนท่ี 2/2562, ภาคเรียนท่ี 1/2563

5,000       5,000     10,000       10,000       

- โครงการสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนท่ี 
2/2562, ภาคเรียนท่ี 1/2563

533,333    533,333    1,066,666   533,333   1,600,000   

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ระดับภาคใต้

466,500    466,500    933,000     933,000     

 - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานระบบบริหารการจัดการฝ่าย
วิชาการ

40,000      40,000       40,000       

- โครงการไปราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในฝ่ายวิชาการ

50,000      50,000   100,000     100,000     

 - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัด
การศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

380,000   380,000     

- โครงการหลักสูตรการเรียนการสอนฐาน
สมรรนะ E to E

50,000     50,000       

- โครงการศึกษาดูงาน (แผนกวิชา) 150,000    150,000    300,000     300,000
- โครงการพัฒนาการจัดท่าแผนการเรียน
มุ่งเน้นสมรรถนะ

25,000      25,000   50,000       50,000

- โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณา
การเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง
 ย่ังยืน”

5,000     5,000         5,000

- โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานระบบบริหารการจัดการฝ่าย
วิชาการ (จัดซ้ือวัสดุส่านักงานในฝ่าย
วิชาการ)

50,000      50,000   100,000     100,000

- โครงการประชุมเพ่ือสร้างเคร่ือขายการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน

20,000  20,000       20,000



- โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

25,000 25,000

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเล้ียงปลาในกระชัง

25,000 25,000

- โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรพรีเม่ียม 35,000      35,000       35,000
- โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพ่ือวิพากหลักสูตร

3,250     3,250         3,250

- โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ วิทยาลัยการ
อาชีพนาทวี

15,000     15,000

- โครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และวิชาการในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ครบรอบ 15 ปี

27,500   27,500       27,500

งานวิทยบริการและห้องสมุด 29,080
- โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย ภาคเรียนท่ี 2/2562, ภาคเรียนท่ี 
1/2563

10,000      10,000       10,000

- โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
(ประจ่าปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563)

400,000   400,000

- โครงการพัฒนาห้องวิทยบริการและ
ห้องสมุด

50,000      50,000   100,000     100,000

งานส่ือการเรียนการสอน 15,000

- โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนดิจิตอล
ให้กับครูผู้สอน

50,000      50,000       50,000

- โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 
(Smart Classroom)

50,000      50,000   100,000     100,000



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 10,000

- โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ

50,000     50,000

- โครงการจัดท่าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะกับสถานประกอบการ

50,000     50,000

- โครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐาน
นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (นักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคี)

35,000     35,000

- โครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐาน
นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

50,000     50,000

- โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (นักเรียน นักศึกษา
ระบบทวิภาคี)

35,000     35,000

- โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

50,000     50,000       

- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นักเรียน 
นักศึกษาระบบทวิภาคี)

35,000     35,000       

- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

50,000     50,000

- โครงการฝึกงานต่างภาคต่างพ้ืนท่ีเพ่ือ
โอกาสการมีการงานท่า ภาคเรียนท่ี 
2/2562

15,260     15,260

งานวัดผลและประเมินผล



- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ่าปีการศึกษา 2562

10,000      10,000       10,000

- โครงการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง ประจ่าปีการศึกษา 2562

45,800      45,800       45,800

- โครงการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-net)

60,000      60,000   120,000     120,000

- โครงการทดสอบระดับชาติทางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (O-net)

4,890       4,890         4,890

- โครงการเตรียมความพร้อมสอบ V-net 5,000     5,000         5,000
- โครงการเตรียมความพร้อมสอบ O-net 3,000       3,000         3,000

แผนกการบัญชี

- โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ
ในการย่ืนแบบเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้กับนักศึกษา แผนกการบัญชี

20,000      20,000       20,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกบัญชี 100,000  100,000

แผนกการตลาด

- โครงการบริการวิชาชีพการตลาดสู่ชุมชน
(เผยแพร่นวัตกรรม,แผนธุรกิจ,แผนก
การตลาด,การสร้างแบรนด์)

2,500       2,500         2,500

แผนกอิเล็กทรอนิกส์

- โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านสาขาวิชา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ่าปี 2563

10,000   10,000       10,000

- โครงการฝึกประสบการณ์ด้านทักษะ
วิชาชีพสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ่าปี 
2563

20,000      20,000       20,000



- โครงการจัดซ่อมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ่าปี 2563

25,000      25,000   50,000       50,000

แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว

- โครงการเชิญวิทยากร 6,000       6,000         6,000

- โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมปร้ินเตอร์  แผนกการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว

40,000 40,000 50,000   50,000

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

25,000      25,000   50,000       50,000

- โครงการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการ

25,000      25,000   50,000       50,000

- โครงการเชิญวิทยากรภายนอก 50,000      50,000       50,000

- โครงการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการ

50,000      50,000   100,000     100,000

- โครงการศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์และ
บริการอินเตอร์เน็ต

25,000      25,000 50,000       50,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจประจ่าปีงบประมาณ 
2563

50,000   50,000

- โครงการ ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  50,000   50,000       50,000
แผนกสามัญสัมพันธ์

- โครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 80,000 80,000

- โครงการแข่งขัน STEM 10,000      10,000   20,000       20,000

- โครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษวัน
ละค่า

5,000       5,000         5,000



- โครงการวันส่าคัญของชาติ 5,000       5,000     10,000       10,000

- โครงการพัฒนาการส่ือสารทาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนและครูผู้สอน 
Program Eco V

20,000      20,000   40,000       40,000

- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 25,000      25,000   50,000       50,000

- โครงการ English Camp 200,000   200,000

- โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี 50,000      50,000   100,000     100,000
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนทางภาษา 20,000   20,000       20,000

- โครงการวันส่าคัญของชาติ 20,000      20,000       20,000

- โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ(Basic course Training)

50,000     50,000

แผนกช่างยนต์ 30,000

- โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการ

35,000      35,000   70,000       70,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ์ของแผนก
ช่างยนต์

100,000    100,000

แผนกช่างไฟฟ้า
- โครงการทดสอบมาตรฐานช้ัน 1 
สาขาวิชาติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร แผนกช่าง

20,000      20,000       20,000

- โครงการจัดซ่อมบ่ารุงและล้างแอร์
ภายในวิทยาลัย

15,000      15,000   30,000        30,000

แผนกช่างก่อสร้าง

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และเคร่ืองมือช่าง
ก่อสร้าง

444,000    444,000



แผนกเกษตรกรรม

- โครงการการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ่าเภอแว้ง

50,000   50,000       50,000

แผนกอาหารและโภชนาการ
- โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
แผนกอาหารและโภชนาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

22,500 22,500 22,500

- โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
แผนกอาหารและโภชนาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 (นอกเวลาราชการ 
เสาร์-อาทิตย์)

28,000  28,000       28,000

- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระยะ
ส้ันแผนกอาหารและโภชนาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

26,000  26,000       26,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนก
อาหารและโภชนาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

28,000  28,000       28,000

- โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนแผนก
อาหารและโภชนาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

20,000  20,000       20,000

- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการ

30,000  30,000       30,000

- โครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน แผนกอาหารและ
โภชนาการ ประจ่าปีงบประมาณ  2562

26,000 26,000       26,000       

- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน แผนกอาหารและโภชนาการ 
ประจ่าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒

26,000 26,000       26,000       



- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนก
อาหารและโภชนาการ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

7,320    7,320         7,320         

แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
- โครงกาสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

22,500 22,500 22,500

- โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ่าปี
งบประมาณ 2563 (นอกเวลาราชการ 
เสาร์-อาทิตย์)

28,000 28,000 28,000

- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระยะ
ส้ันแผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

26,000 26,000 26,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย ประจ่าปีงบประมาณ 
2563

28,000 28,000 28,000

- โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนแผนก
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

20,000 20,000 20,000

- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการ

30,000 30,000 30,000

- โครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน แผนกผ้าและเคร่ืองแต่ง
กาย ประจ่าปีงบประมาณ  2563

26,000 26,000 26,000



- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนก
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ่าปี
งบประมาณ  2563

7,320 7,320 7,320

แผนกเสริมสวย

- โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
แผนกเทคเสริมสวย ประจ่าปีงบประมาณ 
2563

22,500 22,500 22,500

- โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
แผนกเทคเสริมสวย ประจ่าปีงบประมาณ 
2563 (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)

28,000 28,000 28,000

- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระยะ
ส้ันแผนกเทคเสริมสวย ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

26,000 26,000 26,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกเทค
เสริมสวย ประจ่าปีงบประมาณ 2563

28,000 28,000 28,000

- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการ

20,000 20,000 20,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 1,998,260   1,800,000    25,000   3,853,260

งานกิจกรรม

- โครงการถวายบังคมและวางพวงมาลา
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของ

2,000      2,000         

- โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา (แก้กิจกรรม)

8,000      8,000         



- โครงการถวายบังคมและวางพวงมาลา
เน่ืองในวันปิยะมหาราช

3,000      3,000         

- โครงการเตรียมความพร้อมจัดท่าเอกสาร
รับการประเมินองค์การฯ

15,000    15,000       

- โครงการปรับปรุงห้ององค์การ (อวท.) 5,000      5,000         
- โครงการปรับพ้ืนฐานและทบทวนทักษะ
วิชาทหารให้กับนศท.และผู้ก่ากับ

10,000    10,000       

- โครงการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ - -
- โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน่้าท่วม 33,500    33,500       
- โครงการวันวชิราวุธ 2,000      2,000         

- โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 6,000      6,000         

- โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2,000      2,000         

- โครงการประชุมวิชาการองค์การ ฯ 
ระดับสถานศึกษศา ระดับภาค และ
ระดับชาติ

50,000    50,000       

- โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งไทย
สากลและเพลงสากล ระดับภาค

67,000    67,000       

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ
นันทนาการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

50,000    50,000       

- โครงการพัฒนาศาสนสถาน 40,000    40,000       

- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยา
เสพติด SKC GAME 62

50,000    50,000       

- โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 50,000    50,000       

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้น่้าเย็น 25,000   25,000       



- โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้า
ประจ่ากองลูกเสือวิสามัญ

35,000    35,000       

- โครงการเสริมสร้างพลานามัย ให้นักเรียน 1,200      1,200         

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่และอบรบคุณธรรม จริยธรรม

20,000    20,000       

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณ               
(กิจกรรมละศีลอด)

70,000    70,000       

- โครงการวัฒนธรรมอ่าเภอแว้ง 7,000      7,000         

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ร.10

3,000      3,000         

- โครงการร่าลึกบูรพาจารย์และกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา เน่ืองในวัน
สถาปนาวิทยาลัย ฯ

15,000    15,000       

- โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด

10,000    10,000       

- โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา เพ่ือเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

10,000    10,000       

- โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดท่าโครงงานคุณธรรม
อาชีวศึกษา

20,000    20,000       

- โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน
เทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

10,000    10,000       

- โครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราภิเษก

- -



- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4,000      4,000         

- โครงการปรับปรุงห้องส่านักงาน 25,000    25,000       

- โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับ
ภาค ภาคใต้

100,000   100,000     

- โครงการพัฒนาชุมชนและมัสยิด 30,000    30,000       

- โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน่้าท่วม 33,500    33,500       

- โครงการวิถีประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง - -

- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติต์ิ ร.9

3,000 3,000         

- โครงการสวนพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร
และพืชในท้องถ่ิน

- -

- โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 50,000 50,000       

- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพประจ่าอ่าเภอแว้งและสุ
ไหงปาดี

65,440 65,440       

- โครงการงานพหุวัฒนธรรมในงานของดี
เมืองนรา ร่วมกับอ่าเภอสุไหงโก-ลก

30,000 30,000       

- โครงการงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

- -

- โครงการจัดท่าเรือบุปผชาติ ในงานของดี
เมืองนรา

100,000   100,000     

- โครงการวันคล้ายสถาปนาศูนย์แว้งและ  
   สุไหงปาดี

30,000     30,000       

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ 50,000    50,000       



- โครงการถวายเทียนพรรษา 5,000      5,000         

งานครูท่ีปรึกษา
- โครงการประชุมผู้ปกครอง 30,000    30,000       

งานปกครอง
- โครงการคัดกรองนักเรียน สุขภาพดี ไกล
ยาเสพติด

3,000 3,000         

งานสวัสดิการ

- โครงการซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 10,000    10,000       
- โครงการสุขภาพสดใส ห่างไกลยาเสพติด 20,000    20,000       

- โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพบุคลากร 
วก.สก.

250,000   250,000     

- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
นักศึกษาประชารัฐ

1,500,000    1,500,000   

- โครงการปรับปรุงหอพักประชารัฐ 150,000    150,000     

งานโครงการพิเศษ
- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารประจ่าทางหมวด 2 หมวด 3 ช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

22,680    22,680       

- โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อน
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

2,400      2,400         

- โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2563

61,760    61,760       

- โครงการจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
(Fix it center) ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติภาคใต้

50,000    50,000       



- โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อน
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

2,400      2,400         

- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารประจ่าทางหมวด 2 หมวด 3 ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2563

22,780    22,780       

- โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2563

42,600    42,600       

- โครงการฝึกอบรมการท่ากรอบรูป 150,000    150,000     

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000    20,000       
- โครงการช่างน้อยอาสาบริการปีใหม่ และ
สงกรานต์

70,000    70,000       

- โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 50,000    50,000       
- โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 35,000    35,000       

งานแนะแนว
- โครงการติดตามภาวะการมีงานท่าของ
ผู้ส่าเร็จการศึกษา 2562

- -

- โครงการติดตามความพึงพอใจของ
สถานศึกษาหน่วยงานสถานประกอบการ 
และผู้ใช้บริการนักเรียน นักศึกษาผู้ส่าเร็จ 
ประจ่าปีการศึกษา 2562

4,000      4,000         

- โครงการแนะแนวการ ศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

50,000    50,000       

- โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา
ทุนอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุน 
จชต. ประจ่าปีการศึกษา 2563

3,000      3,000         



- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนักศึกษา
ผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปีการศึกษา 2562

8,000      8,000         

- โครงการเปิดบ้านเรียนรู้สายอาชีพและ
แนะแนวการศึกษาต่อ

100,000   100,000     

- โครงการจัดท่าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
ประจ่าปี 2563

50,000    50,000       

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 300,420 380,100 300,000   1,020,520   64,000    40,000   1,084,520   
งานแผนงานและงบประมาณ

- โครงการจัดท่าแผนปฏิบัติการ  ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

207,200 207,200      207,200     

- โครงการตรวจราชการและการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา

5,000 5,000          5,000         

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์

40,000   40,000       

งานความร่วมมือ
- โครงการประชุมสถานประกอบการเพ่ือ
ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา
วิชาชีพ ท่ีตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ประจ่าปีการศึกษา 2562

21,500 21,500 21,500

- โครงการแลกเปล่ียนไทย-มาเลเซีย 75,000      75,000   150,000     150,000     

งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์

- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่  ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. ระดับ
ภาค ระดับชาติ

300,000    300,000     300,000     

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า



- โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 20,000 20,000
- โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ 20,000 20,000

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

24,000 24,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา- โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา.
95,640 95,640 95,640

- โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 
ประจ่าปีการศึกษา 2562 (ภายใน
สถานศึกษา)

51,400   51,400       51,400

- โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 
ประจ่าปีการศึกษา 2562

12,280 12,280 12,280

- โครงการการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และการติดตามตรวจสอบ
หลักฐานการจัดท่ารางานการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ่าปีการศึกษา 2562

- -



งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

- โครงการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ของวิทยาลัย
การอาชีพสุไหงโก-ลก

7,500       7,500         7,500         

- โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้
สาย อาคาร 5 ช้ัน 1 และช้ัน 2

25,000      25,000   40,000       50,000       

- โครงการปรับปรุง CCTV บริเวณ
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

50,000      50,000       50,000       

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบ
เครือข่ายแบบ LAN และอุปกรณ์เครือข่าย

30,000      50,000       30,000       

- โครงการอบรมระบบศูนย์ข้อมูล 30,000   30,000       30,000       
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง

- โครงการจัดจ้างบุคลากรศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ่าเภอแว้ง

960,000    960,000     

- โครงการพัฒนาศูนย์และการจัดการเรียน
การสอนของศูนย์ฯ

30,000     30,000       

- โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฯแว้ง 50,000     50,000       
- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,000     10,000       
- โครงการประชุมกรรมการศูนย์ฯ 11,900     11,900       
- โครงการเดินทางไปราชการ 68,656     68,656       
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผัก
สวนครัว

20,000     20,000       

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงไก่ไข่ 20,000     20,000       

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียง
ปลาดุก

20,000     20,000       

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียง
ปลาหมอ

20,000     20,000       



- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงเป็ด 20,000     20,000       

- โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินศูนย์ฯ

20,000     20,000       

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี
- โครงการจัดจ้างบุคลากรศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ่าเภอสุไหงปาดี

1,104,000 1,104,000   

- โครงการประชุมกรรมการศูนย์ฯ 6,125 6,125         
- โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินศูนย์ฯ

9,600       9,600         

- โครงการเดินทางไปราชการ 43,600     43,600       
- โครงการจัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,000     10,000       

ศูนย์ประสานงานการผลิตพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา

20,000     20,000       

- โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 10 รายวิชา 540,000   540,000     
- โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ี ศูนย์ SEC 20,000     20,000       
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ SEC 975,000   975,000     
- โครงการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของ
ศูนย์ SEC

20,000     20,000       

- โครงการ จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน 650,000 650,000
- โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 60,000     60,000       

- โครงการซ่อมแซมปรับปรุงร้ัวอาคาร 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2

20,000     20,000       

- โครงการ ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก สาขา2

20,000     20,000       

- โครงการ จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน วิทยาลัย
การอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2

20,000     20,000       



ส ารองอ่ืนๆ



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 43,838,151

1 งานตามภาระงานประจ า งานการเงิน 15,872,200 15,872,200

1.1 งบด าเนินงาน ทุกฝ่าย 15,872,200 15,872,200

1.2. งบลงทุน -

  - ค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร -
  - ค่าส่ิงก่อสร้าง ฝ่ายบริหาร -

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 28,085,951 27,965,951
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานพัสดุ

2.1 - โครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในวิทยาลัย ฯ

งานพัสดุ 3,936,000 3,936,000

2.2 - โครงการจัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืนเพ่ือเติมระยนต์ของวิทยาลัย

งานพัสดุ 500,000 500,000

2.3 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

งานพัสดุ 30,000       30,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

2.4 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม
เคร่ืองปร้ินเตอร์

งานพัสดุ 40,000       40,000      

2.5 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ้าส้านักงาน   
เพ่ือใช้ในงานพัสดุ

งานพัสดุ 12,000       12,000

2.6 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ งานพัสดุ 1,500,000   1,500,000 

งานอาคารสถานท่ี

2.7 - โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับภูมิทัศน์ งานอาคาร
สถานท่ี

1,200,000 1,200,000

2.8 - โครงการสร้างห้องเก็บของงานอาคาร งานอาคาร
สถานท่ี

200,000     200,000    

2.9 - โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบ
ไฟฟ้า ระบบการประปา)

งานอาคาร
สถานท่ี

400,000     400,000    

2.10 - โครงการคัดแยกขยะ งานอาคาร
สถานท่ี

20,000       20,000      

2.11 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ้าส้านักงาน งานอาคาร
สถานท่ี

10,000       10,000      

2.12 - โครงการปรับปรุงบ้านพักครู งานอาคาร
สถานท่ี

200,000     200,000

2.13 - โครงการก้าจัดปลวกในสถานศึกษา งานอาคาร
สถานท่ี

45,000 45,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานบริหารงานท่ัวไป
2.14 - โครงการค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งาน

บริหารงาน
ท่ัวไป

60,000       60,000

2.15 - โครงการประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

15,000       15,000

2.16 - โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

30,000       30,000

2.17 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ือง
สแกนเอกสาร

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

27,000       27,000

2.18 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

35,000       35,000

2.19 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบสารบัญ งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

36,400       36,400

2.20 - โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงาน
การเงินในส่วนราชการ

งานการเงิน 36,400       36,400      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานการเงิน
2.21 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานการเงิน งานการเงิน 6,104        6,104       

2.22 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน งานการเงิน 50,000       50,000      

2.23 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน ตู้เอกสาร
บานเล่ือนทึบสูง

งานการเงิน 10,800       10,800      

2.24 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์ 3 เคร่ือง

งานการเงิน 105,000 105,000

งานบัญชี

2.25 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานบัญชี งานบัญชี 4,200        4,200

2.26 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน งานบัญชี 30,000       30,000

2.27 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน งานบัญชี 61,800       61,800      

งานทะเบียน

2.28 - โครงการจัดท้าบัตรนักเรียน  นักศึกษา งานทะเบียน 74,000       74,000      

2.29 - โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส้าเร็จ
การศึกษา

งานทะเบียน 54,750       54,750      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานทะเบียน

2.30 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน งานทะเบียน 25,000       25,000      

2.31 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ้าส้านักงาน งานทะเบียน 75,400 75,400

งานประชาสัมพันธ์

2.32 - โครงการจัดท้าวารสารวิทยาลัยการอาชีพสุ
ไหงโก-ลก

งาน
ประชาสัมพันธ์

50,000 50,000

2.33 - โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียนใหม่

งาน
ประชาสัมพันธ์

126,666 126,666

2.34 - โครงการจัดท้าจุลสารวิทยาลัย งาน
ประชาสัมพันธ์

25,000 25,000

2.35 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป งาน
ประชาสัมพันธ์

30,000 30,000

2.36 - โครงการมุทิตาจิต (เกษียณอายุราชการ) งานบุคลากร 59,600       59,600      
2.37 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC และ ID 

PLAN)
งานบุคลากร 20,500       20,500      

2.38 - โครงการส้านักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา งานบุคลากร 60,000       60,000      

2.39 - โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี งานบุคลากร 2,000        2,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานบุคลากร

2.40 - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งานบุคลากร 415,120     415,120    

2.41 - โครงการไปราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

งานบุคลากร 694,400     694,400    

2.42 - โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ งานบุคลากร 600,000     600,000    

2.43 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสุขภาพเข็ม
แข้ง วิทยาลัยแข็งแรง

งานบุคลากร 16,600       16,600      

2.44 - โครงการพัฒนาห้องบุคลากร งานบุคลากร 2,000        2,000       

2.45 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน งานบุคลากร 61,800       61,800      

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

2.46 - โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาค
เรียนท่ี2/2562, ภาคเรียนท่ี 1/2563

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

10,000       10,000      

2.47 - โครงการสอนเกินภาระงาน ภาคเรียนท่ี
2/2562, ภาคเรียนท่ี 1/2563

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

1,600,000   1,600,000 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

2.48 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา,ระดับอาชีวศึกษา และระดับภาคใต้

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

933,000     933,000    

2.49  - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระบบบริหารการจัดการฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

40,000       40,000      

2.50  - โครงการไปราชการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

100,000     100,000    

2.51  - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการจัด
การศึกษาร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

380,000     380,000    

2.52 - โครงการหลักสูตรการเรียนการสอนฐาน       
   สมรรนะ E to E

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

50,000       50,000      

2.53 - โครงการศึกษาดูงาน (แผนกวิชา) งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

300,000     300,000    

2.54 - โครงการพัฒนาการจัดท้าแผนการเรียน
มุ่งเน้นสมรรถนะ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

50,000       50,000      

2.55 - โครงการจัดการศึกษาวิชาชีพแบบบูรณา
การเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง 
ย่ังยืน”

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

5,000        5,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

2.56 - โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระบบบริหารการจัดการฝ่ายวิชาการ (จัดซ้ือ
วัสดุส้านักงานในฝ่ายวิชาการ)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

100,000     100,000    

2.57 - โครงการประชุมเพ่ือสร้างเคร่ือขายการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

20,000       20,000      

2.58 - โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

25,000 25,000

2.59 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เพาะเล้ียงปลาในกระชัง

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

25,000       25,000      

2.60 - โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรพรีเม่ียม งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

35,000       35,000      

2.61 - โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือวิ
พากหลักสูตร

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

3,250        3,250       

2.62 - โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 (ทวิศึกษา) ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

15,000       15,000      

2.63 - โครงการการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาการในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชครินทร์ ครบรอบ 15 ปี

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

27,500       27,500      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานวิทยบริการและห้องสมุด
2.64 - โครงการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

ภาคเรียนท่ี2/2562, ภาคเรียนท่ี 1/2563
งานวิทย

บริการและ
ห้องสมุด

10,000       10,000      

2.65 - โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ภาค
เรียนท่ี2/2562, ภาคเรียนท่ี 1/2563

งานวิทย
บริการและ
ห้องสมุด

400,000     400,000     

2.66 - โครงการพัฒนาห้องวิทยบริการและห้องสมุด งานวิทย
บริการและ
ห้องสมุด

100,000     100,000    

งานส่ือการเรียนการสอน
2.67 - โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนดิจิตอล

ให้กับครูผู้สอน
งานส่ือการ

เรียนการสอน
50,000       50,000      

2.68 - โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน (Smart 
Classroom)

งานส่ือการ
เรียนการสอน

100,000     100,000    

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.69 - โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ

งานทวิภาคี 50,000       50,000      

2.70 - โครงการจัดท้าแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะกับสถานประกอบการ

งานทวิภาคี 50,000       50,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

2.71 - โครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักเรียน 
นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี)

งานทวิภาคี 35,000       35,000      

2.72 - โครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักเรียน 
นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานทวิภาคี 50,000       50,000      

2.73 - โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (นักเรียน นักศึกษาระบบ
ทวิภาคี)

งานทวิภาคี 35,000       35,000      

2.74 - โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

งานทวิภาคี 50,000       50,000      

2.75 - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (นักเรียน นักศึกษาระบบ
ทวิภาคี)

งานทวิภาคี 35,000       35,000      

2.76 - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

งานทวิภาคี 50,000       50,000      

2.77 - โครงการฝึกงานต่างภาคต่างพ้ืนท่ีเพ่ือโอกาสมี
การงานท้า ภาคเรียนท่ื 2/2562

งานทวิภาคี 15,260       15,260      

งานวัดผลและประเมินผล
2.78 - โครงการทดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

ประจ้าปีการศึกษา 2562
งานวัดผลและ
ประเมินผล

10,000       10,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

2.79 - โครงการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ประจ้าปีการศึกษา 2562

งานวัดผลและ
ประเมินผล

45,800       45,800      

2.80 - โครงการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-net)

งานวัดผลและ
ประเมินผล

120,000     120,000    

2.81 - โครงการทดสอบระดับชาติทางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(O-net)

งานวัดผลและ
ประเมินผล

4,890        4,890       

2.82 - โครงการเตรียมความพร้อมสอบ V-net งานวัดและ
ประเมินผล

5,000        5,000       

2.83 - โครงการเตรียมความพร้อมสอบ O-net งานวัดและ
ประเมินผล

3,000        3,000       

แผนกการบัญชี
2.84 - โครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจใน

การย่ืนแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับ
นักศึกษา แผนกการบัญชี

แผนกวิชา 20,000       20,000      

2.85 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกบัญชี แผนกวิชา 100,000     30,000      
แผนกการตลาด

2.86 - โครงการบริการวิชาชีพการตลาดสู่ชุมชน
(เผยแพร่นวัตกรรม,แผนธุรกิจ,แผนกการตลาด,
การสร้างแบรนด์)

แผนกวิชา 2,500        2,500       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

แผนกการตลาด
2.87 - โครงการบริการวิชาชีพการตลาดสู่ชุมชน

(เผยแพร่นวัตกรรม,แผนธุรกิจ,แผนกการตลาด,
การสร้างแบรนด์)

แผนกวิชา 2,500        2,500       

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
2.88 - โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญด้านสาขาวิชาช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ้าปี 2563
แผนกวิชา 10,000       10,000      

2.89 - โครงการฝึกประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ้าปี 2563

แผนกวิชา 20,000       20,000      

2.90 - โครงการจัดซ่อมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ้าปี 2563

แผนกวิชา 50,000       50,000      

แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว
2.91 - โครงการเชิญวิทยากร แผนกวิชา 6,000        6,000       

แผนกการโรงแรมและการท่องเท่ียว
2.91 - โครงการเชิญวิทยากร แผนกวิชา 6,000        6,000       
2.92 - โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พร้อมปร้ินเตอร์  แผนกการโรงแรมและการ
แผนกวิชา 40,000 40,000

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.93 - โครงการปรับปรุง พัฒนาห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์
แผนกวิชา 50,000       50,000      

2.94 - โครงการพัฒนาวิเคราะห์หลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการ

แผนกวิชา 50,000       50,000      

2.95 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอก แผนกวิชา 50,000       50,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

2.96 - โครงการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการ

แผนกวิชา 100,000     100,000    

2.97 - โครงการศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์และบริการ
อินเตอร์เน็ต

แผนกวิชา 50,000       50,000      

2.98 - โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 50,000       50,000      

2.99 - โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  แผนกวิชา 50,000       
แผนกสามัญสัมพันธ์

3.00 - โครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ แผนกวิชา 80,000       80,000      
3.01 - โครงการแข่งขัน STEM แผนกวิชา 20,000       20,000      
3.02 - โครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค้า แผนกวิชา 5,000        5,000       

แผนกสามัญสัมพันธ์
3.03 - โครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ แผนกวิชา 80,000       80,000      
3.04 - โครงการแข่งขัน STEM แผนกวิชา 20,000       20,000      
3.05 - โครงการภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค้า แผนกวิชา 5,000        5,000       

3.06 - โครงการวันส้าคัญของชาติ แผนกวิชา 10,000       10,000      
3.07 - โครงการพัฒนาการส่ือสารทางภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียนและครูผู้สอน Program Eco V
แผนกวิชา 50,000       50,000      

3.08 - โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ แผนกวิชา 50,000       50,000      

3.09 - โครงการ English Camp แผนกวิชา 200,000     200,000    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.10 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี แผนกวิชา 100,000     100,000     
3.11 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนทางภาษา แผนกวิชา 20,000       20,000      
3.12 - โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ

(Basic course Training)
แผนกวิชา 50,000       50,000      

แผนกช่างยนต์

3.13 - โครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ร่วมกับสถานประกอบการ

แผนกวิชา 70,000       70,000      

3.14 - โครงการจัดซ้ือวัสดุ – ครุภัณฑ์ของแผนก     
ช่างยนต์

แผนกวิชา 100,000     100,000     

แผนกช่างไฟฟ้า
3.15 - โครงการทดสอบมาตรฐานช้ัน 1 สาขาวิชา

ติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร แผนกช่างไฟฟ้า
แผนกวิชา 20,000       20,000      

3.16 - โครงการจัดซ่อมบ้ารุงและล้างแอร์ภายใน
วิทยาลัย

แผนกวิชา 30,000       30,000      

แผนกช่างก่อสร้าง
3.17 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และเคร่ืองมือช่าง

ก่อสร้าง
แผนกวิชา 444,000     444,000    

แผนกเกษตรกรรม
3.18 - โครงการการจัดการพ้ืนท่ีเกษตรศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพอ้าเภอแว้ง
แผนกวิชา 50,000       50,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

แผนกอาหารและโภชนาการ
3.19 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแผนก

อาหารและโภชนาการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)

แผนกวิชา 28,000       28,000      

3.20 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแผนก
อาหารและโภชนาการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)

แผนกวิชา 28,000       28,000      

3.21 - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระยะส้ัน
แผนกอาหารและโภชนาการ ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

แผนกวิชา 26,000       26,000      

3.23 - โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกอาหาร
และโภชนาการ ประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 28,000       28,000      

3.24 - โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนแผนก
อาหารและโภชนาการ ประจ้าปีงบประมาณ 
2563

แผนกวิชา 20,000       20,000      

3.25 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการ

แผนกวิชา 30,000       30,000      

3.26 - โครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน แผนกอาหารและโภชนาการ ประจ้าปี
งบประมาณ  2563

แผนกวิชา 26,000 26,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.27 - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน แผนกอาหารและโภชนาการ ประจ้าปี
งบประมาณ  2563

แผนกวิชา 26,000 26,000

3.28 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนกอาหารและ
โภชนาการ ประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 7,320        7,320       

แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
3.29 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแผนก

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ้าปีงบประมาณ 
2563

แผนกวิชา 22,500 22,500

3.30 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแผนก
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 (นอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)

แผนกวิชา 28,000 28,000

3.31 - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระยะส้ัน
แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

แผนกวิชา 26,000 26,000

3.32 - โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย ประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 28,000 28,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.33 - โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนแผนกผ้า
และเคร่ืองแต่งกาย ประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 20,000 20,000

3.34 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการ

แผนกวิชา 30,000 30,000

3.35 - โครงการพัฒนาบุคคลากรหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ้าปี
งบประมาณ  2563

แผนกวิชา 26,000 26,000

3.36 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนกผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย ประจ้าปีงบประมาณ  2563

แผนกวิชา 7,320 7,320

แผนกเสริมสวย
3.37 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน แผนก

เทคเสริมสวย ประจ้าปีงบประมาณ 2563
แผนกวิชา 22,500 22,500

3.38 - โครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันแผนก
เทคเสริมสวย ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (นอก
เวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์)

แผนกวิชา 28,000 28,000

3.39 - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรระยะส้ัน
แผนกเทคเสริมสวย ประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 26,000 26,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.40 - โครงการจัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์ แผนกเทคเสริม
สวย ประจ้าปีงบประมาณ 2563

แผนกวิชา 28,000 28,000

3.41 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการ

แผนกวิชา 20,000 20,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานกิจกรรม

3.42 - โครงการถวายบังคมและวางพวงมาลาเน่ืองใน
วันคล้ายวันสวรรคตของ

งานกิจกรรม 2,000        2,000       

3.43 - โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 
นักศึกษา (แก้กิจกรรม)

งานกิจกรรม 8,000        8,000       

3.44 - โครงการถวายบังคมและวางพวงมาลาเน่ืองใน
วันปิยะมหาราช

งานกิจกรรม 3,000        3,000       

3.45 - โครงการเตรียมความพร้อมจัดท้าเอกสารรับ
การประเมินองค์การฯ

งานกิจกรรม 15,000       15,000      

3.46 - โครงการปรับปรุงห้ององค์การ (อวท.) งานกิจกรรม 5,000        5,000       
3.47 - โครงการปรับพ้ืนฐานและทบทวนทักษะวิชา

ทหารให้กับนศท.และผู้ก้ากับ
งานกิจกรรม 10,000       10,000      

3.48 - โครงการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรม - -
3.49 - โครงการวันวชิราวุธ งานกิจกรรม 2,000        2,000       
3.50 - โครงการเมาลิดสัมพันธ์ งานกิจกรรม 6,000        6,000       
3.51 - โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวัน

ชาติและวันพ่อแห่งชาติ
งานกิจกรรม 2,000        2,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.52 - โครงการประชุมวิชาการองค์การ ฯ ระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

งานกิจกรรม 50,000       50,000      

3.53 - โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งไทย
สากลและเพลงสากล

งานกิจกรรม 67,000       67,000      

3.54 - โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและนันทนาการส่ง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

งานกิจกรรม 50,000       50,000      

3.55 - โครงการพัฒนาศาสนสถาน งานกิจกรรม 40,000       40,000      

3.56 - โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพ
ติด SKC GAME 62

งานกิจกรรม 50,000       50,000      

3.57 - โครงการปรับปรุงโรงอาหาร งานกิจกรรม 50,000       50,000      
3.58 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ตู้น้้าเย็น งานกิจกรรม 25,000       25,000      
3.59 - โครงการเข้าค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจ้า

กองลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรม 35,000       35,000      

3.60 - โครงการเสริมสร้างพลานามัย ให้นักเรียน งานกิจกรรม 1,200        1,200       
3.61 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

และอบรบคุณธรรม จริยธรรม
งานกิจกรรม 20,000       20,000      

3.62 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณ (กิจกรรมละศีลอด)

งานกิจกรรม 70,000       70,000      

3.63 - โครงการวัฒนธรรมอ้าเภอแว้ง งานกิจกรรม 7,000        7,000       
3.64 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ร.10
งานกิจกรรม 3,000        3,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.65 - โครงการร้าลึกบูรพาจารย์และกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา เน่ืองในวัน
สถาปนาวิทยาลัย ฯ

งานกิจกรรม 15,000       15,000      

3.66 - โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน่ือง
ในวันต่อต้านยาเสพติด

งานกิจกรรม 15,000       15,000      

3.67 - โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา เพ่ือเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค

งานกิจกรรม 10,000       10,000      

3.68 - โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดท้าโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา

งานกิจกรรม 50,000       50,000      

3.69 - โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาล
อาสาฬหบูชาและวันเข้า

งานกิจกรรม 4,000        4,000       

3.70 - โครงการศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราภิเษก

งานกิจกรรม - -

3.71 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

งานกิจกรรม 4,000        4,000       

3.72 - โครงการปรับปรุงห้องส้านักงาน งานกิจกรรม 25,000       25,000      
3.73 - โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ระดับภาค 

ภาคใต้
งานกิจกรรม 100,000     100,000    

3.74 - โครงการพัฒนาชุมชนและมัสยิด งานกิจกรรม 30,000       30,000      
3.75 - โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้้าท่วม งานกิจกรรม 33,500       33,500      
3.76 - โครงการวิถีประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง งานกิจกรรม - -
3.77 - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติต์ิ ร.9
งานกิจกรรม 3,000 3,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 #### ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.78 - โครงการสวนพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรและ
พืชในท้องถ่ิน

งานกิจกรรม - -

3.79 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา งานกิจกรรม 50,000 50,000
3.80 - โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์

ฝึกอบรมวิชาชีพประจ้าอ้าเภอแว้งและสุไหงปาดี
งานกิจกรรม 65,440 65,440

3.81 - โครงการงานพหุวัฒนธรรมในงานของดีเมือง
นรา ร่วมกับอ้าเภอสุไหงโก-ลก

งานกิจกรรม 30,000       30,000      

3.82 - โครงการงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา

งานกิจกรรม - -

3.83 - โครงการจัดท้าเรือบุปผชาติ ในงานของดี
เมืองนรา

งานกิจกรรม 100,000     100,000    

3.84 - โครงการวันคล้ายสถาปนาศูนย์แว้งและสุไหง
ปาดี

งานกิจกรรม 30,000       30,000      

3.85 - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 108 อาชีพ งานกิจกรรม 50,000       50,000      
3.86 - โครงการถวายเทียนพรรษา งานกิจกรรม 5,000        5,000       

งานปกครอง
3.87 - โครงการประชุมผู้ปกครอง งานครูท่ีปรึกษา 30,000       30,000      

งานครูท่ีปรึกษา
3.88 - โครงการคัดกรองนักเรียน สุขภาพดี ไกลยา

เสพติด
งานปกครอง 3,000        3,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานสวัสดิการ
3.89 - โครงการซ้ือยาและเวชภัณฑ์ งานสวัสดิการ 10,000       10,000      
3.90 - โครงการสุขภาพสดใส ห่างไกลยาเสพติด งานสวัสดิการ 20,000       20,000      
3.91 - โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพบุคลากร วก.สก. งานสวัสดิการ 200,000     200,000    

3.92 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียน นักศึกษา
ประชารัฐ

งานสวัสดิการ 1,500,000   1,500,000 

3.93 - โครงการปรับปรุงหอพักประชารัฐ งานสวัสดิการ 150,000     150,000    
งานโครงการพิเศษ

3.94 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร
ประจ้าทางหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาลปีใหม่
 พ.ศ. 2563

งานโครงการ
พิเศษ

22,680       22,680      

3.95 - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่
 พ.ศ. 2563

งานโครงการ
พิเศษ

2,400        2,400        

3.96 - โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2563

งานโครงการ
พิเศษ

61,670       61,670      

3.97 - โครงการจัดต้ังศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it
 center) ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบภัยพิบัติภาคใต้

งานโครงการ
พิเศษ

50,000       50,000      

3.98 - โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2563

งานโครงการ
พิเศษ

2,400        2,400       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

3.99 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร
ประจ้าทางหมวด 2 หมวด 3 ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ 2563

งานโครงการ
พิเศษ

22,780       22,780      

4.00 - โครงการอาชีวะอาสา ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2563

งานโครงการ
พิเศษ

42,600       42,600      

4.01 - โครงการฝึกอบรมการท้ากรอบรูป งานโครงการ
พิเศษ

150,000     150,000    

4.02 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งานโครงการ
พิเศษ

50,000       50,000      

4.03 - โครงการช่างน้อยอาสาบริการปีใหม่ และ
สงกรานต์

งานโครงการ
พิเศษ

70,000       70,000      

4.04 - โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ งานโครงการ
พิเศษ

50,000       50,000      

4.05 - โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน งานโครงการ
พิเศษ

35,000       35,000      

งานแนะแนว
4.06 - โครงการติดตามภาวะการมีงานท้าของ

ผู้ส้าเร็จการศึกษา 2562
งานแนะแนว - -

4.07 - โครงการติดตามความพึงพอใจของ
สถานศึกษาหน่วยงานสถานประกอบการ และ
ผู้ใช้บริการนักเรียน นักศึกษาผู้ส้าเร็จ ประจ้าปี
การศึกษา 2562

งานแนะแนว 4,000 4,000

4.08 - โครงการแนะแนวการ ศึกษาต่อสาย
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

งานแนะแนว 50,000       50,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

4.09 - โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาทุน
อาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุน จชต. 
ประจ้าปีการศึกษา 2563

งานแนะแนว 3,000        3,000       

5.00 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนักศึกษาผู้ส้าเร็จ
การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา 2562

งานแนะแนว 8,000 8,000

5.01 - โครงการเปิดบ้านเรียนรู้สายอาชีพและแนะ
แนวการศึกษาต่อ

งานแนะแนว 100,000 100,000

5.02 - โครงการจัดท้าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
ประจ้าปี 2563

งานแนะแนว 50,000 50,000

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานแผนงานและงบประมาณ

5.03 - โครงการจัดท้าแผนปฏิบัติการ  ประจ้าปี
งบประมาณ 2563

งานแผนงาน
และ

งบประมาณ

207,200     207,200    

5.04 - โครงการตรวจราชการและการติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา

งานแผนงาน
และ

งบประมาณ

5,000        5,000

งานความร่วมมือ
5.05 - โครงการประชุมสถานประกอบการเพ่ือลง

นามความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ ท่ี
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ประจ้าปีการศึกษา 2562

งานความ
ร่วมมือ

21,500       21,500      

5.06 - โครงการแลกเปล่ียนไทย-มาเลเซีย งานความ
ร่วมมือ

75,000       75,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
5.07 - โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. ระดับภาค 
ระดับชาติ

งานวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์

300,000     300,000    

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
5.08 - โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ งานส่งเสริม

ผลิตผลการค้า
20,000       20,000      

5.09 - โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า

15,000       15,000      

5.10 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า

24,000       24,000      

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5.11 -  โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

95,640 95,640

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.12 - โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 
ประจ้าปีการศึกษา 2562 (ภายในสถานศึกษา)

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

51,400       51,400      

5.13 - โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2559 
ประจ้าปีการศึกษา 2562

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

12,280 12,280

5.14 - โครงการการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และการติดตามตรวจสอบ
หลักฐานการจัดท้ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ้าปีการศึกษา 2562

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

- -

งานศูนย์ข้อมูลละสารสนเทศ
5.15 - โครงการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ของวิทยาลัยการ

อาชีพสุไหงโก-ลก
งานศูนย์
ข้อมูลละ

สารสนเทศ

7,500        7,500       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.16 - โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
อาคาร 5 ช้ัน 1 และช้ัน 2

งานศูนย์
ข้อมูลละ

สารสนเทศ

40,000       40,000      

5.17 - โครงการปรับปรุง CCTV บริเวณวิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก

งานศูนย์
ข้อมูลละ

สารสนเทศ

50,000       50,000      

5.18 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบเครือข่าย
แบบ LAN และอุปกรณ์เครือข่าย

งานศูนย์
ข้อมูลละ

สารสนเทศ

50,000       50,000      

5.19 - โครงการอบรมระบบศูนย์ข้อมูล งานศูนย์
ข้อมูลละ

สารสนเทศ

30,000       30,000      

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง
5.20 - โครงการจัดจ้างบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

อ้าเภอแว้ง
ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

960,000     960,000    

5.21 - โครงการพัฒนาศูนย์และการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์ฯ

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

30,000       30,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.22 - โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฯแว้ง ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

50,000       50,000      

5.23 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

10,000       10,000      

5.24 - โครงการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

11,900       11,900      

5.25 - โครงการเดินทางไปราชการ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

68,656       68,656      

5.26 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวน
ครัว

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

20,000       20,000      

5.27 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงไก่ไข่ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

20,000       20,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.28 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงปลาดุก ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

20,000       20,000      

5.29 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงปลาหมอ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

20,000       20,000      

5.30 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเล้ียงเป็ด ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

20,000       20,000      

5.31 - โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ศูนย์ฯ

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า

อ้าเภอแว้ง

20,000       20,000      

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี
5.32 - โครงการจัดจ้างบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

อ้าเภอสุไหงปาดี
ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า
อ้าเภอสุไหง

ปาดี

1,104,000 1,104,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.33 - โครงการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า
อ้าเภอสุไหง

ปาดี

6,125        6,125        

5.34 - โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ศูนย์ฯ

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า
อ้าเภอสุไหง

ปาดี

9,600        9,600       

5.35 - โครงการเดินทางไปราชการ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า
อ้าเภอสุไหง

ปาดี

       43,600 43,600      

5.36 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ้า
อ้าเภอสุไหง

ปาดี

10,000       10,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

ศูนย์ประสานงานการผลิตพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา

5.37 - โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 10 รายวิชา ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

540,000     540,000    

5.38 - โครงการจ้างเจ้าหน้าท่ี ศูนย์ SEC ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

20,000       20,000      

5.39 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์ SEC ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

975,000     975,000    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.40 - โครงการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของศูนย์
 SEC

ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

20,000       20000

5.41 - โครงการ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

650,000 650,000

5.42 - โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

60,000       60,000      

5.43 - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงร้ัวอาคาร วิทยาลัย
การอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2

ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

20,000       20,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 #### ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 รวมเป็นเงิน

5.44 - โครงการ ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพสุ
ไหงโก-ลก สาขา2

ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

20,000       20,000      

5.45 - โครงการ จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน วิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2

ศูนย์
ประสานงาน

การผลิต
พัฒนา

ก้าลังคน
อาชีวศึกษา

20,000       20,000      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563


