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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
          ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั ้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั ่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึก
กําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที ่อยู ่บนหลักการใช้การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
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ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 
1. มีทศันคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.1 ความรู้ความเข้าต่อชาติบ้านเมือง 
  1.2 ยึดมั่นในศาสนา   
  1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์   
  1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม   
  2.1 ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ สิ่งชั่ว สิ่งดี   
  2.2 เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งทีด่ีงาม   
  2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว   
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดีแก่บ้านเมือง  
3. มงีานทำมีอาชีพ 
  3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน   
สู้งานทำจนงานสำเร็จ 
  3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำให้
ที่สุด 
  3.3 ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
4. เป็นพลเมืองที่ดี 
  4.1 การเป็นพลเมืองที่ดี  เป็นหน้าที่ของทุกคน 
  4.2 ครอบครัว  สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส  ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 
  4.3 การเป็นพลเมืองที่ดี  คือ  เห็นอะไรทีจ่ะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ  เช่น  งานอาสาสมัคร  งาน
บำเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณสุขกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ  และความเอ้ืออาทร 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
  1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
  1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
  2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
  2.4 โครงการสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทยเชื่อมโลก 
  2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบยุคใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่เกี่ยวข้อง  กับการศึกษา  มีดังนี้ 
  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์  โดยบูรณาการร่วมระหว่าง  “ครอบครัว  ชุมชน  ศาสนา  การศึกษา  และสื่อ”  ในการ่อหลอมคนไทยให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ในลักษณะที่เป็น วิถี การดำเนินชีวิต 
  1. การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะเข้าในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรม  รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตสาธารณะ รวมถึงการักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 
  2. การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
 โดยส่งเสริมให้สื ่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด  การจัดเวลาและพื้นที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร ้างสรรค์  ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  นำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการมีจิตสาธารณะ  เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึงประสงค์ 
  3. การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าของตนเอง  การตรงต่อเวลา  การยอรับความหลากหลาย  
เห็นคุณค่าและความสำคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทำ  เน้นการพึ่งตนเอง  และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและต่อผู้อื่น  และเป็นพลเมืองที่ดี  และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพ่ือส่วนรวม  สนับสนุน  ส่งเสริม  
เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
  4. ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  ปลูกฝงัความเป็นคนดี  มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21ฃ 
  โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาหรืออาชญากรรมต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทาง
ความคิด  รวมถึงทักษะด้านภาษา  ศิลปะ  และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี  และได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ  รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผน
ชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  และนำไปปฏิบัติได้  ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่
เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีทักษะชีวิต  สามารถอยู่
ร่วมและทำงานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา  และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต  การสร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  และกาววางตำแหน่งของประเทศไทยภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคม
โลกการวางพื้นฐานรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์  และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานชาติ 
  6. การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
  โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่
มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  อาทิ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม  
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  
ความรู้และทักษะทางศิลปะ  และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบการคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การ
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พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง  การสร้าง
ผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้  การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียน
สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง  รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
  7. การเปลี่ยนโฉมบทบาท  ครู  ให้เป็นครูยุคใหม่  
  โดยปรับบทบาทจาก  ครูสอน  เป็น  โค้ช  หรือ  ผู้อำนวยการการเรียนรู้  ทำหน้าที่กระตุ้น  สร้างแรง
บันดาลใจ  แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้  ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน  และมีบทบาทเป็นนักวิจัย  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด  คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ  มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน  เส้นทางสายอาชีพ  การสนับสนุนสื่อการสอน  และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้าง
ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ  และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  8. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  และประเภทจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ  จัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึง
การศึกษาอย่างเสมอภาค  ทั่วถึง  และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่
มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึ กษา  พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน  
รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็น  สำหรับศตวรรษที่ 21  มากกว่าการวัด
ระดับความรู้  ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้าง  และจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน  การ
จัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
  9. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนา
กลไกต่างๆ อาทิ  การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด  การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกั บทักษะการรู้ดิจิทัล  
การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์  ระบบธนาคารหน่วยกิตมาตรการจูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ  การให้
สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ  นอกจากนี้  ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน  ได้แก่  การอ่าน
ออก-เขียนได้-คิดเลขเป็น  โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  การพัฒนาทัศนคติและแรง
บันดาลใจที่อยากเรียนรู้  การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้  และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว  รวมทั้งนำความรู้
ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม 
  6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1. การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในทุมิติ 
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  4. พัฒนาพื้นที่เมืองชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
  5. พัฒนาความม่ันคงน้ำพลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น
ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลงเหมาะสมกับภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ 
  4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง  มุ่งม่ันและ
เป็นมืออาชีพ 
  6. ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษย์ชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 พ.ศ. 2560-2564 และแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นประเทศไทย 4.0 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
1. เพ่ิมโอกาสให้กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 
2. อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 
3. กระจายให้เอกภาครัฐและสวัสดิการที่มีคุณภาพครอบคลุมและท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
1. วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาความรู้และทักษะทางการเงิน 
3. วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
4. ขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
1. ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
3. เมืองสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ  สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
1. สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหนและธำรงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ 
2. เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ  และมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค

การเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. ปลูกฝังคนไทยไม่โกง  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง 
2. ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้ 85% ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สร้างความม่ันคงทางไซเบอร์ 
4. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
1. เร่งผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 

“STEM” 
2. เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3. ดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศให้เข้ามาทำงานใน

สถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน 
4. เร่งสร้างความพร้อมการใช้ IT อย่างเต็มศักยภาพของภาครัฐ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาทรพัยากรมนุษย์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
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3. จัดทำฐานข้อมูลแรงงานและรับรองมาตรฐานร่วมของ IMT-GT 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ. 2560 - 2579) 
  แนวคิดการจัดการศึกษา  (Conceptual Design)  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักสำคัญในการจัด
การศึกษา  ประกอบด้วย  หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความ
เท่าเทียมและทั่วถึง  (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy)  และ
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพ 
ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของ 

วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนด 
วิสัยทัศน์(Vision) ไว้ดังนี้ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ๓) เพ่ือ
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่ วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก 
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง   
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้๒ ด้าน คือ 

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

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

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and  Innovation) ทักษะ
ด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural  Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ 
การทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส ื ่อสาร 
สารสนเทศ และการร ู ้ เท ่ าท ันส ื ่ อ   (Communications, Information and Media Literacy) ท ักษะด ้าน
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 เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 
  1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น 
ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้อง
จัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน 
และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 
  2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 



9 
 

 
 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2565   วิทยาลยัการอาชพีสไุหงโก-ลก 

อย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปีเป็นต้น 
3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัด
ที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
(Programme for International  Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอาย ุ15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น 
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้  ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น 
5) ระบบการศึกษาที ่สนองตอบและก้าวทันการเปลี ่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่ เปลี ่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ ้น สัดส่วน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรก
ของโลกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ   จึงได้กำหนด
ช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน 
ระยะ 5 ปีที่สองของแผน ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ5 ปีสุดท้ายของแผน 
  ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี ้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ   ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้๖ ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา  ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
   1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ  (พื้นที่สูงพื้นที่ตาม
แนวตะเข็บชายแดน  และพื้นที่เกาะแก่ง  ชายฝั่งทะเล  ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มชน -
ชายขอบ  และแรงงานต่างด้าว) 
   4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูและและป้องกันภัยคุกคาม  ในรูปแบบใหม่  อาทิ  
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซ
เบอร์  เป็นต้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
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  เป้าหมาย 
      1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
     1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
     3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม  สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อย่าง
เหมาะสม  เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อตำราเรียน  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
     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 
  เป้าหมาย 
   1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง 



11 
 

 
 

แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2565   วิทยาลยัการอาชพีสไุหงโก-ลก 

เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย 
  1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์
ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3. พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย  และนวัตกรรม  ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  เป้าหมาย 
  1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

วิสัยทัศน ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชน 
 

ภารกิจ 
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
 

พันธกิจ 
พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล 
  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 

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
นโยบายการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

 

มิติที ่1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ 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 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
 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 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
 ด้านคุณภาพครู 
  2.15 กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 
  2.16 พัฒนาครูโดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
  2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 
 

มิติที ่3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มีเอกภาพ ใช้
เทคโนโลยีสนับสนุน” 
  3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
  3.2 นำระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   - ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
  3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.5 จัดสรรงบประมาณ /ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
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   - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ 
 

มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
  4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ 
  "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจำ 
  นำภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ" 
 1.   ใช้เวลาสว่นใหญ่ในสถานศึกษา 

2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นทำงานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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ประเด็นนโยบายและการขับเคลื่อนจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การจัดการศึกษเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1.1 ขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational 
Manpower Networking Management : CVM) และความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) เพ่ือ
การพัฒนากำลังคนตามบริบทเชิงพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศ 
        1.2 พัฒนาสมรรถนะอาชีพในทักษะอนาคต (Future Skills) โดยการ Up-Skill Re-Skill และ New-Skill 
และการเป็นผู ้ประกอบกรภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career & Entrepreneurship 
Center : CEC) 
             1.3 สร้างความเข้มแข็งระบบความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการอาชีพอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นและมีคุณภาพ 

2. การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
             2.1 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่ฐานในภาพรวมของจังหวัดโดยใช้ Big Data 
กำลังคนในพื้นท่ี 
             2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพ้ืนที่ เพ่ือการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาแบบ
องค์รวม 
             2.3 ยกระดับการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และเพ่ิมประสิทธิภาพแอพพลิเคชั่น
ช่างอาชีวะ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”  
             2.4 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การสะสมหน่วยการเรยีนรู้ 
(Credit Bank) และการต่อยอดองค์ความรู้และสมรรถนะใหม่ หรืออาชีพใหม่ (New Job/Future Job) 
             2.5 พัฒนาทักษะวิชาชีพผู้เรียนนอาชีวศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์และการปฏิบัติงานจริง 
             2.6 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
             2.7 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะในการใช้และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยในโลกดิจิทัลและโลกอนาคต 
             2.8 ยกระดับโครงการห้องเรียนอาชีพ ที่ผู้เรียนสายสามัญสามารถนำหน่วยกิตไปใช้ในการศึกษาต่อสาย
อาชีพหรือนำไปสู่การประกอบอาชีพได้ 
 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
“ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา แบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 

ปรัชญา 
 

“ ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  ประสานสังคม” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 

 

เอกลักษณ์ (Identity) 
 

สร้างสรรค์งานอาชีพ สู่นวัตกรรม 
 

อัตลักษณ์  (Entity) 
 

จิตอาสา  พัฒนาตนเอง สู่ประชาคมอาเซียน 
 

 พันธกิจ (Mission)  
 
 1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน   
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล  
 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม   
 4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 
          6. วิจัย นวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
          7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 
นโยบาย 
          1. การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาชาติ 
          2. การพัฒนาบุคลากรทั้งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ความเข้มแข็งสามารถสนับสนุนงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
          3. การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพและสามารถนำไปสู่การสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่
สังคมประเทศชาติ 
          4. การบริการวิชาการการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
          5. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
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          6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
          7. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 
          8. การพัฒนาด้านกายภาพให้สอดคล้องกับการขยายตัวและการพัฒนาวิทยาลัย 
          9. การส่งเสริมสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 
          10. ให้เร่งดำเนินการโครงการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ง
เสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันมั่วสุมและมาตรการควบคุมภายใน 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปีการศึกษา 2560 – ปัจจุบัน 
- นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งจาน

ดาวเทียมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2561 

- นายอภิชาต ซังขาว นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
ติดตั้งจานดาวเทียมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 

- นายอนาซ บินมือลี นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
ติดตั้งจานดาวเทียม ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 

- นางสาวเบบีกันตีนีเจะเม็ง นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ไหว้ครู
สวยงาม (หญิง) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 สุ
ริยเทพเกมส์ ในหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ 

- นางสาวเบบีกันตีนีเจะเม็ง นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับ ปวส.ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น 
(หญิง) รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค 
ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 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 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

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

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

- ผลงานอุปกรณ์ไล่น้ำชักโครกของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-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 

ระดับภาค 2561 
- ผลงานเครื่องบดนักปั้ม ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงของ

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

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
- ผลงานอุปกรณ์ไล่น้ำชักโครก ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
- ผลงานเครื่องยกเก้าอ้ี ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ระดับภาค 
ระดับ อศจ. 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ 

- นายมูบาเราะห ์มามุ และนายบาฮาเร็น  มะนอ ระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชัน
ทักษะงานจักรยานระดับ ปวช. ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

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

-  
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
- นายมูฮำหมัดซาฟิ  นิแม และนายพายรี  นาพี ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะ

งานเครื่องยนต์แก็สโซลีนระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
- นายมูฮัมหมัดไซฟู  เดรส ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการเชื่อม 

SMAW & GTAW ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 

- นายซูลกิฟลี  ยะโก๊ะ และนายมูฮำหมัดฟิรดาวส์ รอนิง ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปี
การศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นายมูฮำหมัดอิฟนัน  ลอแมและนายอับดุลฮากิม  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

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

- นายฟิรอัน  อับดุลเลาะและนายซูคีฟรี  ตาปอ ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะ
การเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

-  
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
- นายอานาซ  บินมือลี และนายมูฮำหมัดไฟริส  บินอูเซ็ง ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม

การแข่งชันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

- นายนฤศักดิ์  บุญล้อม และนายอรรถชัย  ไชยเสนา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการ
แข่งชันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.2 กับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 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
ทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 
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 ประจำปี
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 ประจำปีการศึกษา 
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 ประจำปี
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 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
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- นายไฟร์ตัส  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.1 
ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

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

- นางสาวฮาปีซะห์  มามะ และนางสาวฮานิสา  ดาโอ๊ะ ระดับชั้น ปวช. แผนกบัญชี ได้เข้าร่วมการแข่งชัน
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี ระดับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาเลขานุการ 
- นายอาฟิก  เอี่ยมสุวรรณมณี ระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะพิมพ์ไทย

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

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

- นายรามิล  เกื้อร้อด ระดับชั้น ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
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ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด 
- นายมูฮำหมัดอาลีฟ  สุหลง นางสาวนาตาซา  ยา และนางสาวนิบัลกี  หมุดตะเหล็บ ระดับชั้น ปวช. แผนก

การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.
2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวซูณีตา  เจ๊ะอารง นางสาวมารีนา  สะลือแม และนางสาวอัสมีดา  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวช. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการนำเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” ระดับ ปวช.
2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวชลิตา  ยะโกะ นางสาวมารีนา  สะลือแม และนางสาวอัสมีดา  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวส. แผนก
การตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing Plan” 
ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 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 ประจำปีการศึกษา 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 ประจำปีการศึกษา 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 ประจำปีการศึกษา 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
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ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

ประเภทวิชาอุตาสหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
- นายไฟโรจน์  คำแฝง ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 

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

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

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

- นางสาวปาริษา บุญโท ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

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

- นายศุภกิตติ์  กิ้มอ้ิน นางสาวรูวัยดา  หมัดโส๊ะ และนางสาวสูนีตา  สะแลแม ระดับชั้น ปวช. แผนกการ
โรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

- นางสาววฤนดา  ชุทิพย์ นางสาวณิชกมล  สุทธิ และนางสาวศันสนีย์  แซ่หลี ระดับชั้น ปวส. แผนกการ
โรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวส.2 ประเภททีม ไดร้ับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 
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- นางสาวเรณู  ทองคำ นางสาวเบญจพร  นาทองลาย ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง
นราธิวาส 

- นางสาวสุชาดา  หาญชัย นางสาวสุจิราภรณ์  สุขอุดม ระดับชั้น ปวช. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่ง
ชันทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ระดับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวซาฟีรา  เจ๊ะแว ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการจัดทำรายการนำ
เที่ยว ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 
– 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวฟาตีมะฮ์  อูเซ็ง ระดับชั้น ปวส. แผนกการโรงแรม ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการจัดทำรายการ
นำเที่ยว ระดับ ปวส.2 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ใน
ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
- นางสาวธิดารัตน์  บุญแก้ว  นักศึกษาระยะสั้นแผนกเสริมสวย ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการตัดแต่งทรง

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

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

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

- นางสาวซีตีฮาเราะ  บือราเฮง นางสาวยูไบดะห์  ดือรอแม นักศึกษาระยะสั้นแผนกอาหารและโภชนาการ 
ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ใน
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

- นางสาวรอซีตา  รายะ นางสาวนูรซาลีนาวาตี  ดือราแม นักศึกษาระยะสั้นแผนกอาหารและโภชนาการ ได้
เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ประเภทระยะสั้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 

ระดับจังหวัด 
- ค่ายย่อยที่ 4 รักษ์วินัย มอบเกียรติบัตรให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้สนับสนุนส่งผู้กำกับลูกเสือ 

พร้อมหมู่ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญเข้าร่วมค่ายย่อยที่ 4 รักษ์วินัยและได้รับรางวัลเลิศค่ายย่อยดีเด่น (ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน) อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 
2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

- กิจกรรมบุกเบิก งานชุมนุมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความ รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน มอบเกียรติบัตรได้ผลการปฏิบัติงาน
ประกอบหอคอยสามเสา ระดับยอดเยี่ยม ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณแหลมสมิหลา 
(สระบัวและแหลมสนอ่อน) อ.เมือง จ.สงขลา 

- นางสาวเบบีกันตีนี  เจะแม็ง ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกการตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันกีฬามวยไทย
สมัครเล่นรุ่นแบบตั้มเวท น้ำหนักเกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก. หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ในโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้ง 17 ประจำปี 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 

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

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

ระดับชาติ 
- นางสาวเบบีกันตีนี  เจะแม็ง ระดับชั้น ปวส. 2 แผนกการตลาด ได้เข้าร่วมการแข่งชันกีฬามวยไทย

สมัครเล่นรุ่นแบบตั้มเวท น้ำหนักเกิน 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
การอาชีพระดับอำเภอ เพื่อขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
ชนบท และท้องถิ่นให้ก้าวทันการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวมของประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง
และพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ 
 

 ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มีพ้ืนที่ดำเนินการ 5 ส่วน คือบริเวณท่ีตั้งติดกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4057 สายสุไหงโก-ลก-ตากใบ หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 22 ไร่  
2 งาน 98 ตารางวา และได้ขอใช้ที่ราชพัสดุอีก 10 ไร่ รวมทั้งสิ้น 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา เปิดทำการเรียนการ
สอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2541 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่าง
เชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด 
 

 ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกสาขา 2บริเวณที่ตั้งบนถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุ
ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา โดยมูลนิธินายโก๊ะ – นางดำ บุญรักษ์ บริจาคที่ดินให้แก่
กรมอาชีวศึกษา ณ วันที่ 22 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนสามารถพัฒนาบุตรหลานและพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันเปิดทำการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 
วิชา ได้แก่รายวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า รายวิชาช่างเสริมสวย รายวิชาทำอาหารและขนม 
 

 ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง สถานที่ตั้งเดิม ได้รับความอนุเคราะห์ที่ดินจากโรงเรียน
เวียงสุวรรณวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ 280 หมู่ที่ 6 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160 ซึ่งมีหน่วยงานด้าน
การศึกษาถึง 3 หน่วยงานด้วยกันที่ใช้สอยบนเนื้อที่แห่งนี้ คือ  
 1. โรเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม  
 2. ศนูย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง  
 3. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  
 

 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง ดำเนินงานโดยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บ้านเขาสามสิบ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
เกิดขึ้นจากโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่หน้าด่านชายแดนและขยายพื้นที่บริการด้านวิชาชีพในเขต
พ้ืนที่ห่างไกล จากนั้นได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอละ 1 ศูนย์ โดยมีทั้งหมด 22 ศูนย์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) การดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้ งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง 
แรกเริ่มได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โดยการมอบอาคารคหกรรมทั้งอาคารไว้เป็นสถาน
ที่ตั ้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง สำหรับดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้ที่สนใจได้เข้ารับการฝึกอบรม ต่อมาในปี 2555 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง ได้ที่ดินสำหรับใช้
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เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ จำนวน 2 แปลง คือแปลงที่ 1 จำนวน 7 – 1 – 27 ตารางวา และแปลงที่ 2 จำนวน 20 – 1 
– 29 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 6 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
 

 ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ประวัติการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำ
อำเภอสุไหงปาดีวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสุนิตย์  ธรรมประพันธ์ ตำแหน่งประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส 
และประธานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในการประชุมประชาคม
การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี ในการทำประชาคมครั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมเห็นด้วยคิดเป็น
ร้อยละ 100 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นชอบให้วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพให้แก่
ชุมชน  
 ได้มีคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดการประชุคณะกรรมและคณะบริหารศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในที่ประชุมมีมติให้ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
ประจำอำเภอสุไหงปาดี ณ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกไสถั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอ     สุไหงปาดี  
จงัหวัดนราธิวาส   
 สถานที่จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี 
จัดตั้งอยู่ที่ 243/1 บ้านควนหมู่ที ่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ ตรงข้ามโรงเรียนธัญธารวิทยาและติดกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกแห่งประเทศไทย ช่อง 5 
 

 ส่วนที่ 5 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ บริเวณท่ีตั้งบนถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 
1. นายชม    จันทร์เมือง ผู้อำนวยการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 –25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
2. นายศุภชัย    สมทอง  ผู้อำนวยการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 –23 ตุลาคม พ.ศ. 2543 
3. นางวรรณา  โกสิยาภรณ์ ผู้อำนวยการ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543 –28 มกราคม พ.ศ. 2546 
4. นายอากาศ  จันตระกูล ผู้อำนวยการ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 –9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 
5. นายสุนทร  พลรงค ์ ผู้อำนวยการ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2547 –12 มีนาคม พ.ศ. 2550 
6. นายพงศ์ธัช  ปลอดปล้อง ผู้อำนวยการ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 –12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
7. นายตะวัน  ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 –13 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
8. นายชุมพล  บุญช่วย ผู้อำนวยการ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
9. นายณรงค ์  ไทยทอง ผู้อำนวยการ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 – 14 มกราคม พ.ศ. 2553 
10. ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
11. นายมหิศร   ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
12. นายอิทธิฤทธิ์  ศรีชุมภู ผู้อำนวยการ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
13. ว่าร้อยตรีธานี  ศรีทอง ผู้อำนวยการ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 

การจัดการศึกษาในวิทยาลัย 
 ปัจจุบันวิทยาลัยจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
พณิชยกรรม ระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) หรือเทียบเท่าเข้าเรยีน
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. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
   3.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
    3.1.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
  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 

  ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
1. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

     1.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 1.1.1 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 

2. 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. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
   2.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 
    2.1.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

1. แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
1.1 สาขาวิชาการโรงแรม 

    1.1.1 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม 
 ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
  1. แผนกวิชาการบัญชี 

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

4. การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  คือการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนใน
สายวิชาชีพ  เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษาทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน   
กลุ่มเป้าหมาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ขยายโอกาส/ตะเวนชายแดน 
 - ราชประชานุเคราะห์ 
 - การศึกษาสงเคราะห์ 
 - สถานศึกษาทั่วไปที่มีนักเรียนต้องการเรียน ๒ ระบบ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยมีจำนวนนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   
  - โรงเรียนสุไหงโก-ลก  (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มีจำนวนนักเรียน 48 คน 
  - โรงเรียนเวียงสุวรรณ (แผนกช่างเชื่อมโลหะ)   มีจำนวนนักเรียน 13 คน  
           (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มีจำนวนนักเรียน 54 คน 
  - โรงเรียนธัญธารวิทยา (แผนกช่างยนต์)    มีจำนวนนักเรียน 5 คน 
           (แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มีจำนวนนักเรียน 19 คน 
            รวมทั้งหมด      139      คน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงาน 
 2.เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษา 
 3.เพ่ือเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
 

5. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สถานประกอบการและโรงเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและใน
ขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วยการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัด
การศึกษาด้านอาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในระบบนี้ผู้เรียนหรือผู้ฝึกหัด (Trainee) จะต้องเรียนรายวิชา
สามัญรายวิชาชีพพ้ืนฐานโดยเรียนและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นที่สถานศึกษา 
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5.1 วัตถุประสงค์ของการฝึกอาชีพ 
  5.1.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.1.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือความรู้ความสามารถและทันต่อเทคโนโลยี ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
  5.1.3  เพ่ือเตรียมบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 

6. ผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกในปัจจุบัน 
 1. ว่าทีร่้อยตรีธานี ศรีทอง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
 2. นายกัซฟี  ดอแม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 

 3. นายอาทิตย์   รัตนสุริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝา่ยแผนงานและความร่วมมอื 
 

7. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
  1. ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรทีอง  ผู้อำนวยการ               ประธานกรรมการ 
  2. นายกัซฟี  ดอแม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  กรรมการ 
     3. นายอาทิตย์  รัตนสุริยา รองผู้อำนวยการวิชาการ    กรรมการ 

4. นายถวิล  ไชยแดง  ครชูำนาญการ ผูแ้ทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  กรรมการ 
    5. นายรชตะ  เพชรรัตน์ ครูชำนาญการ ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร  กรรมการ 
     6. นายสมศักดิ์   จันทร์แท้ ครูผู้ช่วย ผู้แทนฝ่ายพัฒนาฯ             กรรมการ 
      7. นายธีรพงศ์  พรหมชาติ ครชูำนาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
      8. นายมงคล  ดินแดง  ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ   กรรมการ 
      9. นายอารี  เปาะส ู  ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ   กรรมการ 
    10. นายธีรพงษ ์  เสาร์เพ็ชร ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ   กรรมการ 
      11. นายปกรณ์  เจ๊ะมะ  ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ   กรรมการ 
  12. นายโชติรัตน ์  ปลื้มสำราญ พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ   กรรมการ 
      13. นายเกชา  ชุมเก้ือ  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒ ิ   กรรมการ 
      14. นางสาวอัญชรี  แซ่ภู ่  พนักงานราชการ (ครู) ผู้ทรงคณุวุฒิ      กรรมการ 
      15. นางสาวนาลิศ กาปา  ครูชำนาญการ ผู้ทรงคุณวฒุ ิ          กรรมการ 
      16. นางสุธาสิน ี  ชุมเก้ือ            ครู ผู้ทรงฝ่ายวิชาการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   17. นางสาวชนนาท นราประสิทธิ ์ ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

8. คณะกรรมการวิทยาลัย 
 1. นายสัญญาพงศ ์ อริยพฤกษ์  ประธานกรรมการ 
 3. นายวีรศักดิ์ ยาล ี   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 4. นายสาล ี เตโช   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 5. นายอิสมะแอ ยูนุห์   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 6. พระครูวินัยธร ประภากร อภิปุณโญ ทองมี กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
 7. นายบือราเฮง หะยีอาล ี  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา 
 8. นายปกรณ ์ ปรีชาวฒุิเดช  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 9. นายปิยพนัธ ์ จันทรศิร ิ  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 10. นายเทวัญ จันทบด ี  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 11.นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 12. นายปฏิวัต ิ เด่นอร่ามคาน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13. นายสมรรถ วาหลง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นายเดชา เกษมทรัพย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15. นายมูฮัมหมัดเปาซ ี สีหะยะ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 16. นายนิเมธ พรหมพยัต  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 17. นายเสริฐ บุญกาญจน ์  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
 18. นายอามัดไญน ี ดาโอะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสไุหงโก-ลก กรรมการและเลขานุการ 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 

ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
96120 เบอร์โทรศัพท์ 073-646566 โทรสาร. 073-646566 เว็บไซต์ : www.skc.ac.th  E-mail :skckolok@hotmail.com 
จำนวนเนื้อที่ของสถานศึกษา 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา 
 มีอาคารรวมทั้งสิ้น 27 หลัง 
  1. บ้านพักผู้บริหาร  จำนวน  1  หลัง 
  2. บ้านพักครู   จำนวน         18  หลัง 
  3. อาคารอำนวยการ  จำนวน  1  หลัง 
  4. อาคารวิทยบริการ  จำนวน  1 หลัง 
  5. อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น จำนวน  2  หลัง 
  6. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น จำนวน  1 หลัง 
  7. อาคารโรงฝึกงาน  จำนวน  2 หลัง 
  8. อาคารละหมาด  จำนวน  1 หลัง 
 

ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2  ถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัด
นราธิวาส 96120  เบอร์โทรศัพท์ 073-530767 โทรสาร. 073-530767  เว็บไซต์ : www.skc.ac.thE-mail : 
skckolok@hotmail.com 

อาคารสิริบุญรักษ์ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง 
 

ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเขาสามสิบ  ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง  จังหวัด
นราธิวาส  96160  เบอร์โทรศัพท์ 081-7382254, 089-5985797, 088-4888493 โทรสาร. 073-646566เว็บไซต์ : 
www.skc.ac.th  E-mail : skckolok@hotmail.com 
 

ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จัดตั้งอยู่ที่บ้าน 
243/1 บ้านควน หมู่ 6  ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตรง
ข้ามโรงเรียนธัญธารวิทยาและติดกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกแห่งประเทศไทย ช่อง 5 
 

ส่วนที่ 5 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 96120  เบอร์โทรศัพท์ 073-530767 
โทรสาร. 073-530767  เว็บไซต์ : www.skc.ac.thE-mail : skckolok@hotmail.com 
 
 

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
http://www.skc.ac.th/
mailto:skckolok@hotmail.com
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สถานที่ตั้ง 
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ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 

 
1. อัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2565      ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2564    

  
    ผู้ให้ข้อมูล บุคลากร นายสาเหะอันวา  ดะแซ     
อัตรากำลังของ ....วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก       มีบุคลากรทั้งสิ้น      133 คน  
 
ก. ข้าราชการ     16    คน    
 1. ผู้บริหาร      3    คน    
 2. ข้าราชการครู    13    คน    
 3. ข้าราชการพลเรือน    -    คน    
ข. พนักงานราชการ     49    คน    
 1. ทำหน้าที่สอน    29    คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน    20    คน    
ค. ลูกจ้างเหมาบริการ    40    คน    
 1. ทำหน้าที่สอน     -    คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน    40    คน    
ง. ลูกจ้างชั่วคราว     17    คน    
 1. ทำหน้าที่สอน    16    คน    
 2. ทั่วไป/สนับสนุน     1    คน 
 *ยามรักษาการณ์              11    คน   
         
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  -    คน    
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน  -    คน    
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ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

รายการ 
ก.

ผู้บริหาร 
ข.

ข้าราชการ 

ค.พนักงาน
ราชการ 

(ครู) 

ง.พนักงาน
ราชการ 

(เจ้าหน้าที่) 

จ.ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ฉ.ลูกจ้าง
เหมาบริการ 

รวม 

ต่ำกว่า ม.6 - - - - - - - 
ปวช./ม.6 - - - 2 - 6 8 
ปวส./ปริญญาตรี - 8 27 18 17 45 115 
ปริญญาโท 3 5 2 - - - 10 

 
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ  จำแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง   

       
ก.ครูผู้สอน ข.เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน รวม   

 - จ้างด้วยงบบุคลากร  ………1……….คน  .......1........คน  ………2……..คน  
 - จ้างด้วยงบดำเนินงาน  ………-.………คน  ……..-…….คน  ………-………คน  
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  ………15..…..คน  ……..-.......คน  …… 15.…….คน  
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ……….-……...คน  ………-…...คน  .…....…-..…..คน  
 - จ้างด้วยเงินอื่นๆ (งบยุทธศาสตร์)………..-.…….คน  …….51…..คน  ………51……คน  
   รวม ……… 16.…..คน  …….52..…คน  ………68……คน 
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ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 

ข้าราชการ รวม....3.....คน  (ผู้บริหาร) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ป.โท   ผู้อำนวยการ 
2. นายกัซฟี ดอแม ป.โท   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
3. นายอาทิตย์ รัตนสุริยา ป.โท 

  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ 

 
ข้าราชการ รวม........13.........คน  (ข้าราชการครู) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายธีรพงศ์  พรหมชาติ ป.โท แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จนท.งานโครงการพิเศษฯ 
2. นายสาเหะอันวา  ดะแซ ป.ตรี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง หน.งานบุคลากร 
3. นายรชตะ  เพชรรัตน์ ป.โท แผนกช่างเชื่อมโลหะ หน.งานอาคารสถานที่ 
4. นางสาวนาลิศ  กาปา ป.โท แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
5. นายถวิล  ไชยแดง ป.โท แผนกช่างยนต์ หน.งานการเงิน 
6. นายมงคล  ดินแดง ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานทะเบียน 
7. นายธีรพงษ์  เสาร์เพ็ชร ป.ตรี แผนกช่างยนต์  
8. นายอารี  เปาะสู ป.ตรี แผนกช่างยนต์ จนท.งานโครงการพิเศษฯ (ศูนย์แว้ง) 
9. นางสุธาสินี  ชุมเก้ือ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.หลักสูตรการเรียนการสอน 
10. นางจรรยพร  ปลื้มสำราญ ป.ตรี แผนกการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
หน.แผนกการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

11. นางสาวชนนาท  นราประสิทธิ์ ป.ตรี แผนกการบัญชี จนท.งานแนะแนวฯ 
12. นายปกรณ์  เจ๊ะมะ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.แผนกสามัญสัมพันธ์, หน.งาน

ประชาสัมพันธ์ 
13. นางสาวดวงสมร  ราโอบ ป.ตรี แผนก หน.งานพัสดุ 
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พนักงานราชการ รวม 49 คน (ครู - เจ้าหน้าที่) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางซารีตา  สาและ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานบริหารงานทั่วไป 
2. นายสิธยา  ศานติประเสริฐ ป.โท แผนกการตลาด หน.แผนกการตลาด 
3. นางสาววนาวัลย์  ทิลา ป.ตรี แผนกการบัญชี หน.แผนกการบัญชี,  

หน.งานวางแผนและงบประมาณ,  
จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

4. นายสุรเดช  แดงอ่อน ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานปกครอง, จนท.งานกิจกรรม 
5. นายโชติรัตน์  ปลื้มสำราญ ป.ตรี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง หน.แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง,  

จนท.งานปกครอง, 
จนท.งานโครงการพิเศษฯ 

6. นางปาอีซา  เจ๊ะแว ป.ตรี แผนกการบัญชี หน.งานบัญชี 
7. นางผวา  อินทรัตน์ ป.ตรี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง หน.งานวัดผลและประเมินผล 
8. นางสาวอัญชรี  แซ่ภู่ ป.ตรี แผนกอาหารและ

โภชนาการ 
หน.แผนกอาหารและโภชนาการ 

9. นายสมศักดิ์  จันทร์แท้ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานกิจกรรม 
10. นางสาวเต็มดวง  เสรีศรีรัตน์ ป.โท แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 
11. นายกำพล  การุโณ ป.ตรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์ หน.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 
12. นายสุรชัย  สาและ ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.งานศูนย์ข้อมูล,  

จนท.งานประชาสัมพันธ์ 
13. นายสาฟีรี  อับดุลเลาะ ป.ตรี แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จนท.งานอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

ประจำอำเภอแว้ง 
14. นางอาเซียส  เจ๊ะอูเซ็ง ป.ตรี แผนกคหกรรม หน.แผนกคหกรรม 
15. นายมะนอ  เม๊าะบากอ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.แผนกช่างยนต์ 
16. นางสาวรอกีเย๊าะ  บินสะมะแอ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานแนะแนวฯ 
17. นายยูสรี  สาเมาะ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานโครงการพิเศษฯ 
18. นายอาดูร่า  สมานกุลวงศ ์ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ หน.งานความร่วมมือ 
19. นายสุทัศน์  เสาร์พูล ป.ตรี แผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน หน.แผนกช่างเชื่อมโลหะ,  

จนท.งานอาคารสถานที่ 
20. นายเกชา  ชุมเก้ือ ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน.แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
21. นายอาซาฮา  มามะ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานสวัสดิการฯ,  

จนท.งานกิจกรรมจนท.งานปกครอง 
22. นางสาวศุภกานต์  บังเกิด ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ จนท.งานวัดผลและประเมินผล 
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ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
23. นายนิติ  ยุวเบญจพล ป.ตรี แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน หน.แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน, จนท.งาน

ปกครอง 
24. นางสาวซูไลมี  เซ็ง ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
หน.งานวิทยบริการฯ 

25. นายอธิกร  แก้วมี ป.ตรี แผนกช่างก่อสร้าง หน.แผนกช่างก่อสร้าง, จนท.งานอาคาร
สถานที่ 

26. นางธัญญรัตน์  อาจคำภา ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ จนท.งานความร่วมมือ 
27. นางสาวไซนูรี  ยูโซ๊ะ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ หน.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
28. นางธนิดา  ดำกระเด็น ป.ตรี แผนกเสริมสวย หน.แผนกเสริมสวย 
29. นางสาวสุปรียา  อูมา ป.ตรี แผนกผ้าและเครื่อง

แต่งกาย 
หน.แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย 

30. นางอนุษา  ไชยดี ป.ตรี - จนท.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

31. นางสาวจรรยมณธน์  พุทธรุ่งโรจน ์ ป.ตรี - จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
32. นางสาวกานติภา  ขวัญคุม ป.ตรี - จนท.งานโครงการพิเศษฯ, จนท.งาน

สวัสดิการฯ 
33. นายอีดเร๊ะ  มาสอ ป.ตรี - จนท.งานบุคลากร 
34. นางสาวเปรมสุดา  รักษาชุม ป.ตรี - จนท.งานการเงิน 
35. นางสาวนันธิมา  โดงกุล ป.ตรี - จนท.งานพัสดุ 
36. นายสุทธิกรณ์  ไชยณรงค์ ป.ตรี - ยามรักษาการณ์ สาขา 1 
37. นางพรรณนิภา  เตโช ปวส. - จนท.งานการเงิน 
38. นางสาวละอองดาว  มีชนะ ปวส. - จนท.งานกิจกรรมฯ, จนท.งานครูที่

ปรึกษา 
39. นางสาวซูนีตา  บือซา ป.ตรี - จนท.งานวางแผนและงบประมาณ, 

จนท.งานศูนย์ข้อมูล, จนท.งานส่งเสริม
ผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ 

40. นางสาวแจ้ว  ทองเครือ ม.6 - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 1 ) 
41. นายอาสดือนา  มะแด ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 2 ) 
42. นายยูไลลี  อาแวหะมะ ม.6 - ยามรักษาการณ์ สาขา 1 
43. นายประเวช  ยอดดี ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 1 ) 
44. นายสุวรรณรัตน์ อินทร์ผล ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 1 
45. นางสาวรุสณี  มามะ ป.ตรี - จนท.งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา, จนท.งานความร่วมมือ,จนท.
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 
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ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
46. นางสาวนูรีซา  อุสมาน ป.ตรี - จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
47. นางสาวนูรซานา  อาแวกาจิ ป.ตรี - จนท.งานบัญชี 
48. นางสาวมารีซำ  ตะลีงอกะลี ป.ตรี - จนท.งานพัสดุ 
49. นางสาววิจิตรา  แสงนิล ป.ตรี - จนท.งานแนะแนว, จนท.งานปกครอง, 

จนท.งานแนะแนวฯ 
 

ลูกจ้างชั่วคราว....10....คน   
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวรวิวรรณ  เงินเนียม ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, งานวิทยบริการฯ 
2. นางสาวจรรยาภรณ์  พรหมสกุล  ป.ตรี แผนกการบัญชี ครูพิเศษสอน, จนท.งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธุรกิจ, จนท.งาน
สวัสดิการ (โรงเรียนประชารัฐ) 

3. นายแวอาแซ  บินมามะ ป.ตรี แผนกช่างก่อสร้าง ครูพิเศษสอน 
4. นายมูฮัมหมัดซาฮา  แวฮีเล ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน, จนท.งานกิจกรรมฯ 
5. นายอาหาหมัด  สะสุสิ ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน, จนท.งานพัสดุ 

(ยานพาหนะ) 
6. นายธีรพงศ์  โฉมอำไพ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, หน.งานครูที่ปรึกษา, 

จนท.งานปกครอง 
7. นางสาวนูรีศัณย์ อูเซ็ง ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, หน.งานส่งเสริมผลิตผล

การค้าและประกอบธุรกิจ 
8. นางสาวจุฑามาศ  ทวีพล  
 

ป.ตรี แผนกการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
 

ครูพิเศษสอน, งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี

9. นายอมร  เฟ่ืองฟูผ่องอำไพ ป.ตรี แผนกการตลาด ครูพิเศษสอน, จนท.งานวัดผลและ
ประเมินผล 

10. นางสาวสุดารัตน์  บุญรักษ์  ป.ตรี แผนกอาหารและ
โภชนาการ 

ครูพิเศษสอน, จนท.งานทะเบียน, จนท.
ศูนย์ SEC 

11. นายซอมะ  เด็งระเม็ง ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน, จนท.งานกิจกรรมฯ, 
จนท.งานปกครอง (ศูนย์ปาดี), งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

12. นางสาวสุธินี  หมวกชุมบก  ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ จนท.งานบุคลากร (ศูนย์ปาดี), จนท.งาน
วัดผลและประเมินผล 

13. นางสาวภัคศรันย์  โชติเจริญโยธิน ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, จนท.งานแนะแนวฯ 
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ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
14. นายซูกีปลี  มะเซ็ง ป.ตรี แผนกเกษตรศาสตร์ หน.แผนกเกษตรศาสตร์, จนท.งาน

กิจกรรมฯ, จนท.งานแนะแนวฯ, งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

15. นางสาววันฮัยซาน  แวอาแซ ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน, จนท.งานทะเบียน, จนท.
งานวัดผลและประเมินผล 

16. นายสูกีปลี  สามามุง   ป.ตรี แผนกช่างยนต์ ครูพิเศษสอน, จนท.งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

17. นางสาวซัลมี  ดาโอ๊ะ   ปวส. - จนท.งานวัดและประเมินผล 
 

ลูกจ้างเหมาบริการครูและเจ้าหน้าที่ รวม...........30….....คน   
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายโอฬาร  ไชยดี ป.ตรี แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ครูพิเศษสอน 
2. นางสิ่ม  ยอดดี   ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 1 ) 
3. นางสาววิมลมาศ คิ้วดำ  ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 2 ) 
4. นายชนาธิป  ปะบัวบาน ปวส. - คนงาน 
5. นายสมบูรณ์  แก้วบ่อดาน  ปวส. - พนักงานขับรถ 
6. นางสาวนูรีตา  การียอ ป.ตรี - จนท.งานพัสดุ 
7. นางสาวซาร่า  เจ๊ะมะ   ป.ตรี - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 
8. นางรัชนี  ทองนุ่น ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 1 ) 
9. นางสาวพิมพ์ลภัส  พุฒทอง ป.ตรี - จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
10. นางสาวคุณัญญา   พรหมสกุล ปวส. - จนท.งานบัญชี 
11. นางสาวสุดารัตน์  พานิช ป.ตรี - จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, 

จนท.งานวิทยบริการ 
12. นางสาวศิริลักษณ ์ สร้างอำไพ ป.ตรี - จนท.งานการเงิน 
13. นายอานัฟ  ยูโซะ ปวส. - จนท.งานประชาสัมพันธ์ 
14. นางสาวกัญญา  เพ็ชร์ดี ป.ตรี - จนท.งานบุคลากร 
15. นายภานุพงศ์  ทรายทอง ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (สาขา 1 ) 
16. นางสาวนูรัยดา  ยูโซะ ป.ตรี - จนท.งานบริหารงานทั่วไป 
17. นางสาวสิริวรรณ  สร้างอำไพ ป.ตรี - จนท.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์, จนท.งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

18. นางสาวรอเดียโน  อูเซ็ง ป.ตรี - จนท.งานวัดและประเมินผล 
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2565   วิทยาลยัการอาชพีสไุหงโก-ลก 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
19. นางสาวจุฑาพร  แสงมณี ป.ตรี - จนท.งานส่งเสริมผลิตการค้าและ

ประกอบธุรกิจ 
20. นายณัฎฐ์  ทองแดง ม.6 - พนักงานขับรถ 
21. นางสาวนูรตัสนีม  ดอเลาะห์ ป.ตรี - จนท.งานทะเบียน 
22. นายมูหันหมัด  ยูโซ๊ะ ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 1 
23. นายภาคภูมิ แสนมณี ม.6 - ยามรักษาการณ์ สาขา 1 
24. นายรอซีดีล  เต๊ะตานี   ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 2 
25. นายระพี  ยูโซะ ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 2 
26. นายนรินทร์  ยูโซะ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 2 
27. นางสาวนิอาวารี  ดูมา 
  

ปวส. - จนท.งานสวัสดิการฯ (โรงเรียนประชา
รัฐ) 

28. นายกิตติ  กันยา ปวส. - จนท.งานพัสดุ 
29. นายดฤนัย  สุขล้วน  ม.6 - พนักงานขับรถ 
30. นางสาวอริสรา  พันธุ์โภชน์ ป.ตรี - จนท.งานพัสดุ 

 
           ลูกจ้างเหมาบริการ....2....คน  (ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวฟาดีละห์  ดะแซ  ป.ตรี - จนท.ศูนย์ SEC, จนท.งานอาคารสถานที่ 
2. นางสาวนูรมีฮะห์  หินนะ ป.ตรี - จนท.ศูนย์ SEC, จนท.งานทะเบียน 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ....9....คน  (ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นายมูฮัมมัด  สะมะแอ  ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ครูพิเศษสอน,  
วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม,  
จนท.งานครูที่ปรึกษา 

2. นายยูรกันนัย  หะยีอาแว ปวส. - วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม, 
จนท.งานความร่วมมือ,  
จนท.งานปกครอง (ศูนย์แว้ง),  
จนท.งานสวัสดิการ (โรงเรียนประชารัฐ) 
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2565   วิทยาลยัการอาชพีสไุหงโก-ลก 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
3. นางสาวนาเดียร์  หะยีซำสูดิง ป.ตรี แผนกสามัญสัมพันธ์ ครูพิเศษสอน,  

จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. นางสาวมารียะ  สามะ  ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ครูพิเศษสอน, จนท.งานประชาสัมพันธ์ 

5. นายฮัมดาน  อามิ   ปวส. - นักการภารโรง 
6. นายมะกรี  เจ๊ะมามะ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 3 
7. นายอนันต์  อาซิ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 3 
8. นายมักตา  ดอเลาะ   ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 3 
9. นางสาวมาซีลา  เปาะนิ ม.6 - แม่บ้าน 

 
ลูกจ้างเหมาบริการ....10....คน  (ศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี) 

 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...) 
ปฏิบัติหน้าที่ 

แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
1. นางสาวช่อลัดดา  ทองคุป ป.ตรี แผนกคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
ครูพิเศษสอน, จนท.งานทะเบียน,  
จนท.งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

2. นายไชยวัฒน์  สุวรรณโน ป.ตรี แผนกเกษตรศาสตร์ ครูพิเศษสอน 
3. นายพงพันธ์  สุขสถาน  ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (ศูนย์ปาดี) 
4. นายเฉลิมพล  เอี่อมศรี  ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 4 
5. นายสุทิน จินดาเพชร   ปวส. - ยามรักษาการณ์ สาขา 4 
6. นางสาวเอมอร  หะนุรัตน์ ปวส. - แม่บ้าน 
7. นายชาญชัย  คงดำ ปวส. - จนท.งานอาคารสถานที่ (ศูนย์ปาดี) 
8. นายธีระ ขันทอง ม.6 - ยามรักษาการณ์ สาขา 4 
9. นายสุริยา  แซ่ลิ่ม ม.6 - นักการภาโรง 
10. นายธรรมรงค์  ประดิษฐ์ธรรม ม.6 - นักการภาโรง 

 
 



ส่วนที่ 3 
ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีต่อไป) 

  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 
1. ประมาณการรายรับ            71,611,079.82                        
บาท 
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา       5,010,506.82  บาท 
 ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน    2,012,006.82  บาท 
 คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป             2,998,500      บาท 

ข. เงินงบประมาณปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ  66,600,573  บาท 
  งบบุคลากร    29,275,783  บาท 
 งบดำเนินงาน    14,498,050  บาท 
 งบลงทุน    17,373,000  บาท 
 งบอุดหนุน     2,708,940  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น     2,744,800  บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย          60,166,211  บาท 
  งบบุคลากร       29,275,783  บาท 
  - เงินเดือน    9,955,880  บาท 
  - ค่าตอนแทนรายเดือนข้าราชการ    976,800  บาท 
  - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ          15,469,400  บาท 
 - ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้ 2,058,000  บาท 
  - เงินอ่ืนๆ พสร.        66,616  บาท 
  - เงินวิทยาฐานะ      749,087  บาท 
  งบดำเนินงาน        3,840,600  บาท 
  - ปวช.      1,970,700  บาท 
 - ปวส.      1,322,700  บาท 
  - ระยะสั้น       547,200  บาท 
  งบลงทุน       17,373,000  บาท 
  - ค่าครุภัณฑ์        3,000,000  บาท 
  - ค่าสิ่งก่อสร้าง      14,373,000  บาท 
  
 
 



 
  งบอุดหนุนทั่วไป       4,296,368  บาท 
   - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์      120,000  บาท 
  - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี    117,500  บาท 
  - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน (อาชีวประชารัฐ)          931,000  บาท 
   - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน               331,328  บาท 
 - จัดซื้อหนังสือเรียน             1,353,600  บาท 
  - เงินค่าเครื่องแบบ                 599,400  บาท 
           - ค่าเครื่องมือ                254,160  บาท 
  - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     589,380  บาท 
 

  งบรายจ่ายอ่ืน       5,380,460  บาท 
  - โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center)    990,000  บาท  
  - โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์     131,000  บาท 
 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3     30,000  บาท 

- โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี      32,800  บาท 
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน       24,000  บาท 
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนฯ    105,000  บาท 
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา     189,600  บาท 
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน    117,600  บาท 

  - โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด       21,000  บาท 
- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส     400,000  บาท 
- โครงการพัฒนากำลังคนรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษฯ     500,000  บาท 
- โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ    40,000  บาท 
- โครงการอาชีวะพัฒนา         500,000  บาท 
- โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางฯ    550,000  บาท 
- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (ทวิศึกษา)  800,000  บาท 
- โครงการจ้างปรับปรุงระบบสถานีโทรทัศน์ฯ    1,000,000  บาท 

    
  
  
  
  
   



โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้   11,594,700  บาท 
  - ทุนนักเรียนดีมีความสามารถในจังหวัด         400,000  บาท 
            ชายแดนภาคใต้ ทุนระดับ ปวช./ ปวส.    

- ทุนนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา        137,500  บาท 
  สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สายอาชีพ) 
- พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา      1,569,500  บาท 
- จ้างยามรักษาการณ์         756,000  บาท  
- จัดจ้างวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม       240,000  บาท 
- อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้    2,464,000  บาท 
- จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ให้ได้มาตรฐาน   1,720,000  บาท 
- เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา      1,180,000  บาท 
- หลักสูตรระยะสั้น          400,000  บาท 
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ          250,000  บาท 
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน รร.เอกชนสอนศาสนา     275,000  บาท 
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน สถาบันศึกษาปอเนาะ     395,000  บาท 
- ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ          80,000  บาท 
- จัดการเรียนการสอนสูตรคู่ขนาน ระดับ ปวส.      120,000  บาท 
- เพ่ิมปประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    1,507,700  บาท 
- พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา (ระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด)      100,000  บาท 

 



วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ผู้อ ำนวยกำร

ว่าท่ีร้อยตรี ธานี ศรีทอง
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรวิทยำลัย

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
นายกัซฟี ดอแม

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยวิชำกำร
นายอาทิตย์  รัตนสุริยา

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
นายสมศักดิ์ จันทร์แท้

หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา
นายอาซาฮา มามะ

หัวหน้างานปกครอง
นายสุรเดช แดงอ่อน

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน 

นางสาวรอกีเย๊าะ  บินสะมะแอ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายนิติ  ยุวเบญจพล

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายมะนอ เม๊าะบากอ

หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กฯ
นายธีรพงศ์ พรหมชาติ

หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
นายสาเหะอันวา ดะแซ

หัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน
นายสุทัศน์ เสาร์พูล

หัวหน้าแผนกการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว

นางจรรยพร ปลื้มส าราญ

หัวหน้างานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 
นายยูสรี สาเมาะ

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายเกชา ชุมเกื้อ

หัวหน้าแผนกผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

นางสาวสุปรียา อูมา

หัวหน้าแผนกเสริมสวย
นางธนิดา ด ากระเด็น

หัวหน้าแผนกอาหารและ
โภชนาการ

นางสาวอัญชรี แซ่ภู่

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสุธาสินี  ชุมเกื้อ

หัวหน้างานวัดและ
ประเมินผล

นางผวา อินทรัตน์

หัวหน้าแผนกการบัญชี
นางสาววนาวัลย์  ทิลา

หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
นางสุธาสินี  ชุมเกื้อ

หัวหน้างานวิทยบริการและ
ห้องสมุด

นางซูไลมี เซ็ง

หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

นางสาวไซนูรี  ยูโซะ

หัวหน้างานสื่อการเรียน
การสอน

นายธีรพงศ์  พรหมชาติ

หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวนาลิศ กาปา

หัวหน้างานพัสดุ
นายธีรพงษ์  เสาร์เพ็ชร

หัวหน้างานการเงิน
นายถวิล  ไชยแดง

หัวหน้างงานบัญชี 
นางสาวปาอีซา เจ๊ะแว

หัวหน้างานอาคารสถานท่ี
นายรชตะ  เพชรรัตน์

หัวหน้างานทะเบียน
นายมงคล  ดินแดง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางธัญญารัตน์ อาจค าภา

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยบริหำร
ทรัพยำกร

นายกัซฟี  ดอแม

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวซารีตา  สาและ

รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยแผนงำน
นายอาทิตย์  รัตนสุริยา

หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ

นางสาวชนนาท  นราประสิทธิ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายสุรชัย สาและ

หัวหน้างานความร่วมมือฯ
นายอาดูร่า สมานกุลวงศ์

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์ 
นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
มาตรฐาการศึกษา
นายถวิล ไชยแดง

งานส่งเสริมผลิตผลและประกอบ
ธุรกิจ 

นางอนุษา ไชยดี

หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
นายอธิกร แก้วมี

หัวหน้าแผนกการตลาด
นายสิธยา  ศานติประเสริฐ

Jin



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน                      533 คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 197 167 210 442 221 95 316 1,146
1. ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ 79 68 107 254 48 31 79  -  -  - 333
 - สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟ้า 35 28 27 90 41 42 83   -  -  - 173
 - สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 6 8 14  -  -  -.  -  -  - 14
 - สาขาวิชา/งาน ช่างก่อสร้าง - 5 2 7 - - - - - - 7
 - สาขาวิชา/งาน ช่างก่อสร้าง (ทวิภาคี) - - - - 16 22 38 - - - 38
 - สาขาวิชา/งาน ช่างเช่ือมโลหะ - 6 - 6 - - - - - - 6
2. ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 14 13 17 44 47 57 104  -  -  - 148
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี) - - - - - 16 16 - - - 16
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ 58 34 33 125 78 68 146  -  -  - 271
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี) - - - - 21 31 52 - - - 52
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 11 2 8 21 17 30 47 - - - 68
3. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม - 5 8 13 - 7 7  -  -  - 20
3. ประเภทวิชา  เกษตรกรรม
 - สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์ (ทวิภาคี) - - - - 28 7 35 - - - 35
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 8 - - 8 - - - - - - 8

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน              ท้ังปีการศึกษา (2564) รวมท้ังส้ิน 391 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน .......80........ คน   2.3 หลักสูตรทวิศึกษา……..144…..คน 2.3   หลักสูตร ปชด. ................ คน
   2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ........-........ คน   2.4 หลักสูตรทวิภาคี .........167......คน 2.4  หลักสูตอ่ืน ๆ   ................คน

ระดับ ปวช. ระดับ ป.ตรี/ปทส.ระดับ ปวส.

1,146

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2564  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 (ปีปัจจุบัน)

Jin



1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน                      533 คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน
ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 520 - - 520 500 - 500 - - - 1,000
1. ประเภทวิชา  ช่างอุตสาหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน ช่างยนต์ 120 - - 120 60 - 60 - - - 180
 - สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟ้าก าลัง (ปวช.) 40 - - 40 40 - 40 - - - 80
 - สาขาวิชา/งาน ช่างไฟฟ้าก าลัง (ม.6) - - - - 40 - 40 - - - 40
 - สาขาวิชา/งาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 - - 20 20 - 20 - - - 40
 - สาขาวิชา/งาน ช่างโยธา 40 - - 40 20 - 20 - - - 60
 - สาขาวิชา/งาน ช่างก่อสร้าง (ทวิภาคี) - - - - 20 - 20 - - - 20
 - สาขาวิชา/งาน ช่างเช่ือมโลหะ 20 - - 20 - - - - - -
2. ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 80 - - 80 80 - 80 - - - 160
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี) - - - - 40 - 40 - - - 40
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 - - 80 - - - - - - 80
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - - - - 80 - 80 - - - 80
 - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทวิภาคี) - - - - 40 - 40 - - - 40
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 40 - - 40 20 - 20 - - - 60
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาคี) 20 - - 20 20 - 20 - - - 40
3. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 20 - - 20 20 - 20 - - - 40
4. ประเภทวิชา  คหกรรม
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 40 - - 40 - - - - - - 40

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน              ท้ังปีการศึกษา (2564) รวมท้ังส้ิน 120 คน
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ....60... คน   2.3 หลักสูตรทวิศึกษา .....60....คน 2.5 หลักสูตรปชด. .....-....คน
   2.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ........-....... คน   2.4               หลักสูตรระยะส้ัน ตชด . ......-.....คน 2.6 หลักสูตรอ่ืนๆ ......-...คน

เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2565  (ปีต่อไป) 

1,120
ภาคเรียนท่ี 1/2565

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.



หน่วย : บาท

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน/ เป็นเงิน
งบรายจ่าย

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
นวัตกรรม

ส่ิงประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

รวม
1.โครงการ
สานฝันการ
กีฬาสู่ระบบ

2.โครงการ
นักเรียนเรียน

ดีมี
ความสามารถ

3.โครงการ
อาชีวะต้าน
ภัยยาเสพติด

4.โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ

5.โครงการจัด
การศึกษา
เรียนร่วม

หลักสูตร  ทวิ
ศึกษา

6.โครงการ
อาชีวะพัฒนา

7.โครงการหา
รายได้

ระหว่างเรียน
รวมท้ังส้ิน

1,970,700.00  1,322,700  547,200     189,000     4,029,600.00    550,000      440,000       20,000         115,000       382,100      412,000       156,000        2,075,100     6,104,700    
 1. แผนงาน 1,970,700.00   1,322,700   547,200    189,000    4,029,600   550,000     440,000      20,000        115,000      382,100     412,000      156,000      2,075,100    6,104,700   
 - งบบุคลากร -             -            
 - งบด าเนินงาน 1,970,700.00  1,322,700.00    547,200.00    189,000     4,029,600     -             4,029,600   
 - งบลงทุน -            
 - งบเงินอุดหนุน 550,000      440,000       990,000      990,000      
 - งบรายจ่ายอ่ืน -         20,000         115,000       382,100      412,000       156,000        1,085,100    1,085,100   

ส่วนท่ี 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2564) ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)



รวมท้ังส้ิน
เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
นวัตกรรม
ส่ิงประดิษ

ฐ์/หุ่น
รวม

1.
โครงการ

ตาม 
พ.ร.บ. 

งบประมาณ

2.ค่า
จัดการ
เรียน

การสอน
 (รายหัว)

3.
โครงการ
พัฒนา

อาชีวศึกษา
จังหวัด

ชายภาคใต้

4. จัด
การศึกษา

ข้ัน
พ้ืนฐาน 
(เรียนฟรี
อย่างมี

บกศ.

35,347,273 1,322,700 547,200 189,000 55,767,393 5,443,331 7,168,320 25,745,715 3,519,030 3,592,130 70,429,935.00

 - งบบุคลากร 29,275,783 29,275,783    29,275,783    

เงินเดือนข้าราชการ 9,955,880 9,955,880   9,955,880   

เงินวิทยฐานะ 749,087 749,087     749,087     
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 976,800 976,800     976,800     
เงินอ่ืน ๆ พสร. 66,616 66,616       66,616       
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15,469,400 15,469,400    15,469,400    

ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงาน
ราชการ 2,058,000 2,058,000   2,058,000   
 -  งบด าเนินงาน 1,970,700 1,322,700 547,200 3,840,600 3,755,900 6,170,200 1,387,350 2,400 14,498,050

      - ค่าตอบแทน 100,000 100,000 2,635,400 6,170,200 1,379,850 10,285,450
ค่าจ้างบุคลากร 1,944,000 5,352,000 7,296,000
ค่าประกันสังคม (ลูกจ้างช่ัวคราว) 97,200    97,200
ค่าสอนเกินภาระงาน 100,000 100,000   594,200 1,379,850    2,074,050
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา 818,200     818,200

ส่วนท่ี 3 
 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2565) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



      - ค่าใช้สอย 750,000 622,000 300,000 1,672,000 500,000 7,500    2,400 2,381,900
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000 42,000   92,000 92,000
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 7,500     7,500
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 500,000 500,000 300,000 1,300,000 500,000  200,000   2,000,000
ค่าประกันรถยนต์ราชการ 50,000 30,000 80,000 80,000
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 50,000 150,000 150,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000
ค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย 2,400      2,400
          - ค่าวัสดุ 563,500 380,000 147,200 1,090,700 600,000 -               1,830,700
วัสดุส านักงาน 100,000 50,000 47,200 197,200 197,200
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 200,000 500,000 40,000    540,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000    10,000   20,000     20,000    
วัสดุการศึกษา 100,000 100,000 600,000  700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000 50,000
วัสดุการเกษตร 33,500 50,000 83,500 100,000   183,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 50,000 100,000 100,000
วัสดุเวชภัณฑ์ 20,000 20,000 40,000 40,000
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต่ า) 657,200 320,700 977,900 20,500 998,400
ค่าโทรศัพท์ 25,000 24,900   49,900 1,500    51,400
ค่าน้ าประปา 85,000 85,000 170,000 170,000
ค่าไฟฟ้า 500,000 200,000 700,000 700,000
ค่าไปรษณีย์ 11,200 1,800   13,000 13,000
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 36,000 9,000   45,000 19,000  64,000



 - งบลงทุน 17,373,000 17,373,000 17,373,000
ครุภัณฑ์
- ชุดทดสอบการท างานระบบ Smart
 Automation เพ่ือฝึกอบรมและ
พัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
Thailand 4.0

3,000,000 3,000,000 3,000,000

ส่ิงก่อสร้าง

- อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 14,373,000 14,373,000 14,373,000

 - งบเงินอุดหนุน 189,000 189,000 328,500 2,131,680   2,708,940
- อุดหนุนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่
และหุ่นยนต์

189,000 189,000 189,000

- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 172,500 172,500

- อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน 
นักศึกษาท่ียากจน

156,000 156,000

- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 258,520   275,080

- ค่าหนังสือ 1,124,000    1,124,000

- ค่าเคร่ืองแบบ 495,000   538,200

- ค่าเคร่ืองมือ 254,160   254,160



 - งบรายจ่ายอ่ืน 2,844,800 2,844,800
- โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะฯ 
(Fix it center)

752,000 752,000

- โครงการจ้างปรับปรุงระบบ
สถานีโทรทัศน์ฯ

500,000 500,000

- โครงการอาชีวพัฒนา 180,000 180,000

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 17,800 17,800

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นฯ

115,000 115,000

- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษา

189,600 189,600

- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน
เพ่ือคืนครูให้นักเรียน

117,600 117,600

- โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)

382,100 382,100

- โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน

37,200 37,200

- โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ให้กับชุมชน

513,500 513,500

- โครงการอาชีวะต้านภัยยาเสพติด 20,000 20,000
- โครงการพัฒนาความร่วมมือ 20,000 20,000



โครงการพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

12,046,000 12,046,000

- จ้างยามรักษาการณ์ 756,000 756,000

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 3 จังหวัด 60,000 60,000
- การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
คู่ขนาน

2,480,000 2,480,000

- ส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษา 240,000 240,000

- จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน รร.
เอกชนสอนศาสนา

275,000 275,000

- จัดต้ังกลุ่มอาชีพ/ฝึกอาชีพใน 
สถาบันศึกษาปอเนาะ

395,000 395,000

- ฝึกอาชีพให้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 80,000 80,000
-  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา
สายอาชีพ

600,000 600,000

- ทุนอุดหนุนโครงการอาชีวศึกษา
ประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ระดับปวช. ระดับปวส. ภาคเรียนท่ี 
2/2564, ) ภาคเรียนท่ี 1/2565)

2,810,000 2,810,000

- อุดหนุนนักเรียนดีมีความสามารถ
ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ทุนระดับ
 ปวช./ ปวส.

440,000 440,000

- อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝัน
การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา (สายอาชีพ)

550,000 550,000



- เพ่ิมปประสิทธิภาพ 3,260,000 3,260,000

- พัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา 100,000 100,000
 -โครงการ 3,443,590 798,000 789,950 5,089,010   3,083,920 7,529,515 3,589,730 26,656,102

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 3,285,490 798,000      635,000  4,566,490 2,147,400 6,948,000 1,392,700 15,199,590

งานทะเบียน 20,740   20,740     10,000 75,700       106,440
- โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

20,740    20,740     20,740

- โครงการจัดท าบัตรนักเรียน  
นักศึกษา

50,700        50,700

- โครงการพัฒนาระบบบริการงาน
ทะเบียน

10,000  10,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

25,000        25,000    

งานประชาสัมพันธ์ 140,000 80,000 10,000 210,000 50,000 260,000   
- โครงการจัดจ้างท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ และโครงการต่าง ๆ

30,000    20,000     10,000  60,000     60,000    

- โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 
ประชาสัมพันธ์

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

- โครงการปรับปรุงส านักงาน
ประชาสัมพันธ์

30,000    20,000   50,000     50,000    

- โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
วารสาร

10,000    10,000     10,000    

- โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 50,000    50,000     50,000    

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งาน
ประชาสัมพันธ์

50,000     50,000    



งานบัญชี 20,000 10,000  30,000     35,000 65,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในงานบัญชี

20,000    20,000     20,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้
ในงานบัญชี

10,000   10,000     10,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในงานการบัญชี

35,000        35,000

งานการเงิน 84,800 84,800     65,000 149,800
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์

65,000        65,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 25,000    25,000     25,000
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในงานการเงิน

20,000    20,000     20,000

- โครงการจัดจ้าง ติดต้ังผ้าม่าน 39,800    39,800     39,800
งานพัสดุ 86,000 86,000 65,000 5,520,000 5,786,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้
ในงานพัสดุ

30,000 30,000 30,000

- โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ห้องงานพัสดุ

36,000 36,000 36,000

- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงาน
พัสดุ

20,000 20,000 20,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์

30,000 30,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ช้ันวาง
เอกสาร

150,000 150,000



- โครงการจัดจ้างลูกจ้าเหมาบริการ 5,520,000 5,520,000
งานบริหารงานท่ัวไป 122,450 153,000   173,450   88,000       261,450

- โครงการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัย

30,000    30,000     30,000

- โครงการประชุมผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

15,000   15,000     15,000

- โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 36,000   36,000     36,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 88,000     88,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 40,000    40,000     40,000
- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงานระเบียบงาน
สารบรรณและการเขียนหนังสือ
ราชการของบุคลากรทางการศึกษา

52,450    52,450     52,450

งานอาคารสถานท่ี 731,500 390,000   375,000 1,466,500 975,000 2,471,500

- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา

375,000 375,000    375,000   1,125,000 375,000 1,500,000

- โครงการปรับปรุงส านักงาน งาน
อาคารสถานท่ี

140,000  140,000 140,000

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

201,500  201,500 201,500

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15,000 15,000 15,000

- โครงการพัฒนาสถานทีเพ่ือสร้าง
สุนทรียภาพทางอารมณ์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา

15,000   15,000 15,000



- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานอาคาร
สถานท่ี

500,000 500,000

- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งาน
อาคารสถานท่ี

100,000 100,000

งานบุคลากร 2,050,000    165,000    2,215,000   2,072,400 1,428,000  104,000     5,819,400
- โครงการจัดจ้างครูและวิทยากร
สอนศาสนา

2,072,400  240,000   2,312,400

- โครงการจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย

1,188,000  1,188,000

- โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา
 พระมหากษัติย์

50,000    50,000     50,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

104,000      104,000

- โครงการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

2,000,000    2,000,000   2,000,000   

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการบริหารบุคลากร

120,000    120,000     120,000     

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 35,000   35,000       35,000       

- โครงการพัฒนางานห้องบุคลากร 10,000   10,000       10,000       

สาขา 2 30,000   250,000  280,000   280,000
- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15,000    15,000     15,000

- โครงการปรับปรุงแสงสว่างใน
วิทยาลัยฯ

15,000    15,000     15,000

- โครงการท าร้ัววิทยาลัยฯ 100,000   100,000   100,000



- โครงการสร้างห้องน้ าศูนย์
ประสานงานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา

50,000    50,000     50,000

- โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงาน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา

100,000   100,000   100,000

ฝ่ายวิชาการ 158,100      282,270      154,950  522,520         606,190       2,133,030          4,445,086

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน

158,100 282,270         154,950   522,520   590,190    1,481,510

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ระดับ
สถานศึกษา)

12,000  12,000     12,000    

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 (ระดับ
อาชีวศึกษา)

25,000  25,000     25,000    

- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐาน และทักษะหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพ ระดับ
ภาค ภาคใต้ คร้ังท่ี 32 ประจ าปี
การศึกษา 2564

106,800   106,800   106,800   



- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาการในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ครบรอบ 19 ปี

27,500    27,500     27,500    

- โครงการจัดท าข้อมูลการจัด
การศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศ
การอาชีวศึกษา (Excellent Center)

29,470   29,470     29,470    

- โครงการประชุมเพ่ือสร้างเครือข่าย
การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน

11,150  11,150     11,150    

- โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์

100,000  200,000    300,000   300,000   

- โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
และสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วม
หลักสูตร อาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

141,050   141,050

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันให้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาส (ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้)

153,000   153,000



- โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้

50,000    50,000

- โครงการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

23,640    23,640

- โครงการศึกษาดูงานจัดการศึกษา
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ณ
 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

15,000    15,000

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ันฐานสมรรถนะ Educatio to
 Employment : Vocational Boot
 Camp (E to E) คร้ังท่ี 7 ประจ าปี
การศึกษา 2564

49,000    49,000

- โครงการขับเคล่ือนการใช้
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) ใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

10,600    10,600     10,600

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ี
เลคเชอร์

176,000    176,000

- โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

52,800   52,800     52,800



- โครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ของนักเรียน นักศึกษาท่ียากจน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

158,500   158,500

- โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 2564

10,000    10,000     10,000

- โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2565

10,000    10,000     10,000

- โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์เคร่ืองปร๊ิน
เตอร์เพ่ือใช้ในงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

120,000    120,000

งานวัดผลและประเมินผล 30,510   50,055  76,565     130,565
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2565

30,510    30,510     30,510

- โครงการวัดและประเมินผล 
ประจ าปีการศึกษา 2565

46,055   46,055     46,055

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์

50,000     50,000

- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทาง
วิชาชีพ

4,000     4,000      4,000

งานวิทยบริการและห้องสมุด 11,256  11,256
- โครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย (ภาค
เรียนท่ี 1/2564 และภาคเรียนท่ี 
2/2564)

11,256   11,256     11,256



งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6,000 6,000
- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา
 หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ (ฝึกงาน) ประจ า
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

2,000      2,000      

- โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ (ฝึกงาน) ประจ าภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565

2,000      2,000      

- โครงการปฐมนิเทศและปรับ
พ้ืนฐานนักเรียน นักศึกษาและ
นักศึกษาระบบทวิภาคี (ฝึกงาน)

2,000      2,000      

งานส่ือการเรียนการสอน 30,000    30,000     10,000    380,000 574,015 714,015
- โครงการซ้ือครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุง
เคร่ืองเสียงไมค์ประชุม

300,000      300,000

- โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียน
ดิจิตอลและการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้กับครูผู้สอน

10,000    10,000

- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้
ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

30,000    30,000     30,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณ์เคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์

79,015     79,015



- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์

100,000  195,000   295,000

      หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน      
(แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย)

83,320    83,320     58,000       141,320

- โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนก
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประจ าปี
งบประมาณ 2565

50,000 50,000 50,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์จักรโพ้ง
อุตสาหกรรม 3 เส้น จูกิ รู่น 
Mo-68045 จ านวน 2 คัน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

58,000     58,000

- โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน แผนกผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย ประจ าปีงบประมาณ  2565

26,000 26,000 26,000

- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจาก
สถานประกอบการของแผนผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายประจ าปีงบประมาณ 
2565

7,320 7,320 7,320

       หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน      
(แผนกเทคโนโลยีความงาม)

83,320 83,320 73,500       156,820

- โครงการพัฒนาบุคลากรสูตร
วิชาชีพระยะส้ัน แผนกเทคโนโลยี
ความงาม ประจ าปีงบประมาณ 2565

26,000 26,000 26,000



- โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนก
เทคโนโลยีความงาม ประจ าปี
งบประมาณ 2565

50,000 50,000 50,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนก
เทคโนโลยีความงาม ประจ าปี
งบประมาณ 2565

73,500        73,500

- โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจาก
สถานประกอบการของแผนกอ
เทคโนโลยีความงาม ประจ าปี
งบประมาณ 2565

7,320 7,320 7,320

(สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) 10,000   -         10,000     323,000     333,000
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
อบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

10,000    10,000 10,000

- โครงการซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนวดแป้ง
ขนาด 10 ลิตร

25,000     25,000

- โครงการซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนวดแป้ง
สองแขน ขนาด 5 ลิตร

28,000     28,000

- โครงการซ้ือครุภัณฑ์ตู้ส าหรับ
เตรียมอาหาร 3 ประตู

170,000    170,000

- โครงการซ้ือครุภัณฑ์เตาไทย  2 หัว 50,000     50,000

- โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนก
อาหารและโภชนาการ

50,000     50,000



    สาขาวิชาช่างยนต์ 88,000       88,000
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ี
เลคเชอร์ (lecture chairs) 
สาขาวิชาช่างยนต์

88,000     88,000

    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 1,100,000 35,000       1,135,000
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดทดลอง
การเขียนโปรแกรมพีแอลซี ควบคุม
อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม

800,000 800,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดจ าลอง
การท างานระบบ Smart 
Automation เพ่ือฝึกอบรมและ
พัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
Thailand 4.0

300,000 300,000

- โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินเตอร์  แผนก
ช่างไฟฟ้าก าลัง

35,000     35,000

    สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ -         50,000       50,000
- โครงการจัดซ่อมครุภัณฑ์และ
เคร่ืองมือสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

50,000     50,000



    สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20,000   10,000  -         30,000     50,000       80,000
- โครงการจัดซ่อมครุภัณฑ์และ
เคร่ืองมือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ประจ าปีงบประมาณ 2565

50,000     50,000

- โครงการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ด้านสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

10,000 10,000 10,000

- โครงการฝึกประสบการณ์ด้าน
ทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 
2565

20,000    20,000 20,000

    สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 65,000     65,000
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ สาขาวิชา
ช่างก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕

65,000     65,000

    สาขาวิชาการบัญชี 21,600   -         21,600     21,600
- โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี Smart Biz

21,600    21,600 21,600

    สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 10,000   -         10,000     10,000
- โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับ
โปรแกรมส าหรับการสอนออนไลน์ใน
ศตวรรษท่ี 21

10,000    10,000 10,000



    สาขาวิชาการตลาด 1,000    -         1,000      1,000
- โครงการธุรกิจขายตรง 1,000     1,000 1,000

    สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 20,000   -         20,000     20,000
- โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์

-

- โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย 5,000     5,000 5,000

- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ

5,000     5,000 5,000

- โครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ

5,000     5,000 5,000

- โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน 5,000     5,000 5,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 1,320,700  274,000     64,000           5,008,800

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 244,000     294,000
- โครงการเตรียมความพร้อมจัดท า
เอกสารรับการประเมินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

10,000  10,000    

- โครงการปรับปรุงส านักงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

10,000  10,000    

- โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

30,000  30,000    



- โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ

30,000  30,000    

- โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยา
เสพติด

30,000  30,000    

- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา
 ระดับภาคและระดับชาติ

50,000  50,000    

- โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์

10,000  10,000    

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาใหม่ ภายใต้การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

10,000  10,000    

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา
เน่ืองในวันสถาปนาสถานศึกษา

5,000    5,000      

- โครงการน้อมจิต ระลึกพระคุณครู 
(ไหว้ครู)

2,000    2,000      

- โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาและเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับสถานศึกษา ระดับภาค 
ระดับชาติ

10,000  10,000    



- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา การเขียนโครงการ และ
พัฒนาบุคลิกภาพ

20,000  20,000    

- โครงการวิถีประชาธิปไตยและการ
เลือกต้ัง

1,000    1,000      

- โครงการปลูกป่าคนละต้น ลดภาวะ
โลกร้อน

1,000    1,000      

- โครงการปลูกจิตส านึกวัฒนธรรม
และพฤติกรรมลูกเสือช่อสะอาด
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,000    2,000      

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา (กิจกรรม
ละศีลอด)

2,000    2,000      

- โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
ชุมชนให้น่าอยู่

1,000    1,000      

- โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
สมุนไพรและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนสู่
เศรษฐกิจพอเพียง

1,000    1,000      

- โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัย
ให้นักเรียนด้านกิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร

1,000    1,000      



- โครงการจัดท าคูหาลูกเสือ Rover 
Den กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการ
อาชีพสุไหงโก-ลก

10,000  10,000    

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 50,000     50,000    

- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย -         
- โครงการพัฒนาจิต 1,000    1,000      
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 5,000    5,000      
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 2,000    2,000      

- โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ -         
- โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ -         

งานปกครอง 30,000 30,000
- โครงการคัดกรองนักเรียน สุขภาพดี
 ไกลยาเสพติด รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

10,000  10,000    

- โครงการสร้างระเบียบวินัยต่อ
ตนเองและสังคมปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวิทยาลัย

10,000  10,000    

- โครงการพัฒนางานปกครองเพ่ือ
ความเป็นเลิศ

5,000    5,000      

- โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สารเสพติด

5,000    5,000      



งานครูท่ีปรึกษา 93,000 93,000
- โครงการประชุมผู้ปกครอง 20,000 20,000    
- โครงการเย่ียมบ้าน (โครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา)

23,000 23,000    

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด และระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

50,000 50,000    

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา 60,000   64,000       124,000   
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 2564

10,000 10,000    

- โครงการติดตามภาวะการมีงานท า
ของนักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

5,000    5,000      

- โครงการคัดเลือกทุนการศึกษา
นักเรียน นักศึกษาเรียนดีและ
ประพฤติดี

10,000 10,000    

- โครงการเสริมเสร้างความเข้าใจและ
เพ่ิมแรงจูงใจสู่การศึกษาสายอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2565

10,000 10,000    

- โครงการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานศึกษา หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ และผู้ใช้บริการนักเรียน
 นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

5,000 5,000      



- โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าปี 2565  

64,000     64,000    

- โครงการเปิดบ้านคนพันธ์ R 20,000  20,000    
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 940,700  940,700   
- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารประจ าทางหมวด 2 หมวด 3 
(เทศกาลปีใหม่)

22,560    22,560    

- โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถ
โดยสารประจ าทางหมวด 2 หมวด 3 
(เทศกาลสงกรานต์)

22,780    22,780    

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
 ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 2565

10,000    10,000    

- โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
 ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ 2566

10,000    10,000    

- โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

61,760    61,760    

- โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน ช่วงเทศกาสงกรานต์ 2565

42,600    42,600    

- โครงการอ าเภอเคล่ือนท่ี 5,000      5,000      

- โครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วม

200,000   200,000   



- โครงการอาชีวะพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ 2565

200,000   200,000   

- โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6,000      6,000      

- โครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

100,000   100,000   

- โครงการบูรณาการการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it center)

200,000   200,000   

- โครงการซ่อมบ ารุงปรับแต่งรถตู้โม
บาย Fix it center

30,000    30,000    

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
108 อาชีพ

30,000    30,000    

งานสวัสดิการ 380,000  3,147,100  3,527,100   
- โครงการเตรียมความพร้อม
สถานศึกษาให้รองรับต่อการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19)

300,000   300,000   

- โครงการสุขภาพสดใส ห่างไกลยา
เสพติด

10,000    10,000    



- โครงการซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 10,000    10,000    

- โครงการประกันภัยอุบัติเหตุ
นักเรียน นักศึกษา

50,000    50,000    

- โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000       10,000    

- โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,810,000  2,810,000   

- โครงการจัดจ้างแม่ครัวในโครงการ
อาชีวศึกษาประชารัฐ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

144,000   144,000   

- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาใน
โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

32,400    32,400    

- โครงการประชารัฐพ่ึงพาตนเอง 
ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

80,700    80,700    

- โครงการซ่อมแซมและพัฒนา
หอพักอาชีวศึกษาประชารัฐ ให้ถูก
ตามหลักสุขอนามัย

50,000    50,000    

- โครงการสุขภาพสดใส ร่างกาย
แข็งแรงในโครงการอาชีวศึกษา
ประชารัฐ

20,000    20,000    

- โครงการประชารัฐจิตอาสา บริการ
ชุมชน

10,000    10,000    



ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 671,641    662,520 51,950    1,421,111   
งานแผนงานและงบประมาณ 567,520 567,520   

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผน ประจ าปีงบประมาณ 2565

-

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าร่างแผน ประจ าปีงบประมาณ 
2566

527,520  527,520   

- โครงการจัดจ้าง ติดต้ังผ้าม่าน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

40,000    40,000    

งานความร่วมมือ 80,000   80,000
- โครงการประชุมสถานประกอบการ
เพ่ือลงนามความร่วมมือในการจัด
การศึกษาวิชาชีพท่ีตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ

10,000  10,000

- โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ (Basic Course 
Training)

20,000  20,000



- โครงการพัฒนาเครือข่าย
อาชีวศึกษาเพ่ือประสานความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2564

50,000    50,000

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

15,000 35,000       50,000

- โครงการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา
 2564

- -

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก ประจ าปี
การศึกษา 2564

15,000   15,000

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และเคร่ือปร้ินเตอร์

35,000     35,000

- โครงการติดตามตรวจสอบ
หลักฐานการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2564

- -

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ

271,641 271,641

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ

36,000 36,000



- โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ 
ประจ าปีการศึกษา 2564

8,260 8,260

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 40,000 40,000

- โครงการบริหารผลิตน้ าด่ืมเพ่ือ
จ าหน่าย

187,381 187,381

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 51,950    51,950    
- โครงการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย

7,500       7,500      

- โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด 
CCTV ภายในวิทยาลัยฯ

44,450     44,450    

งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์

400,000    400,000   

- โครงการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา  
อาชีวศึกษาจังหวัด ภาคและชาติ 

400,000   400,000   

- โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จาก 
ส่ิงของเหลือใช้

-         

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง 356,950    356,950   

- โครงการพัฒนาชุมชนและมัสยิด 30,000    30,000    

- โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง

38,850    38,850    

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000    20,000    
- โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 37,200    37,200    



- โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัย
น้ าท่วม

31,500    31,500    

- โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมินศูนย์

10,000    10,000    

- โครงการพัฒนาศูนย์และการจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอแว้ง

30,000    30,000    

- โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอแว้ง

50,000    50,000    

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000    10,000    
- โครงการประชุมกรรมการศูนย์ฯ 14,400    14,400    
- โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่าย
เอกสาร

15,000    15,000    

- โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเย็บ
ผ้า

20,000    20,000    

- โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 
108 อาชีพ

30,000    30,000    

- โครงการบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศใน
ส านักงาน

20,000    20,000    

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี 224,565       224,565     
- โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ 45,000 45,000    
- โครงการวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

15,000 15,000    

- โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

33,840    33,840    



- โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา 
(ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี)

5,000      5,000      

- โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุ
ไหงปาดี

9,600      9,600      

- โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

6,125      6,125      

- โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

50,000      50,000    

- โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,000    10,000    
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษาประจ าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอสุไหงปาดี

50,000    50,000    

ส ารองอ่ืนๆ 2,421,513.37    



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

รวมท้ังส้ินเป็นเงินงบประมาณ 54,057,066

1 งานตามภาระงานประจ า งานการเงิน 31,871,050 31,871,050

1.1 งบด าเนินงาน ทุกฝ่าย 14,498,050 14,498,050

1.2. งบลงทุน 17,373,000 17,373,000

  - ค่าครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหาร 3,000,000 3,000,000
  - ค่าส่ิงก่อสร้าง ฝ่ายบริหาร 14,373,000 14,373,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 22,186,016 22,186,016

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 15,199,590 15,199,590

งานทะเบียน

2.1 - โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา

งานทะเบียน 20,740 20,740

2.2 - โครงการจัดท าบัตรนักเรียน  นักศึกษา งานทะเบียน 50,700 50,700

2.3 - โครงการพัฒนางานทะเบียน งานทะเบียน 10,000 10,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.4 - โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน 25,000 25,000

งานประชาสัมพันธ์

2.5 - โครงการจัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
และโครงการต่างๆ

งานประชาสัมพันธ์ 60,000       60,000     

2.6 - โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 40,000       40,000     

2.7 - โครงการปรับปรุงส านักงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 50,000       50,000     

2.8 - โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์วารสาร งานประชาสัมพันธ์ 10,000       10,000     

2.9 - โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 50,000       50,000     

2.10 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ 50,000       50,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

งานบัญชี

2.11 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานการ
บัญชี

งานบัญชี 20,000 20,000

2.12 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงาน
บัญชี

งานบัญชี 10,000       10,000     

2.13 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในงานบัญชี

งานบัญชี 35,000       35,000     

งานการเงิน

2.14 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ  
ปร้ินเตอร์

งานการเงิน 65,000       65,000     

2.15 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานการเงิน 25,000       25,000     

2.16 - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงาน
การเงิน

งานการเงิน 20,000       20,000     

2.17 - โครงการจัดจ้าง ติดต้ังผ้าม่าน งานการเงิน 39,800       39,800     

งานพัสดุ

2.18 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานพัสดุ งานพัสดุ 30,000       30,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.19 - โครงการค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารงานพัสดุ งานพัสดุ 36,000       36,000

2.20 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานพัสดุ งานพัสดุ 20,000       20,000

2.21 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ ปร้ิน
เตอร์

งานพัสดุ 30,000       30,000

2.22 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ช้ันวางเอกสาร งานพัสดุ 150,000     150,000

2.23 - โครงการจ้ดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ 5,520,000  5,520,000

งานบริหารงานท่ัวไป
2.24 - โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย งาน

บริหารงาน
ท่ัวไป

30,000       30,000

2.25 - โครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

15,000       15,000

2.26 - โครงการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

36,000       36,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.27 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

88,000       88,000

2.28 - โครงการจัดซ้ือวัสดุนักงาน งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

40,000       40,000

2.29 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมทักษะการ
ปฏิบัติงานระเบียบงานสารบรรณและการเขียน
หนังสือราชการของบุคลากรทางการศึกษา

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

52,450       52,450

งานอาคารสถานท่ี
2.30 - โครงการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา งานอาคาร

สถานท่ี
1,500,000 1,500,000

2.31 - โครงการปรับปรุงส านักงาน งานอาคารสถานท่ี งานอาคาร
สถานท่ี

140,000 140,000

2.32 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

งานอาคาร
สถานท่ี

201,500 201,500

2.33 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานอาคาร
สถานท่ี

15,000 15,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.34 - โครงการพัฒนาสถานท่ีเพ่ือสร้างสุนทรียภาพ
ทางอารมณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา

งานอาคาร
สถานท่ี

15,000 15,000

2.35 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานอาคารสถานท่ี งานอาคาร
สถานท่ี

500,000 500,000

2.36 - โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานอาคารสถานท่ี งานอาคาร
สถานท่ี

100,000 100,000

งานบุคลากร
2.37 - โครงการจัดจ้างครูและวิทยากรสอนศาสนา งานบุคลากร 2,312,400  2,312,400 

2.38 - โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัย งานบุคลากร 1,188,000  1,188,000 

2.39 - โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

งานบุคลากร 50,000       50,000     

2.40 - โครงการจัดซ้ือครภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

งานบุคลากร 104,000     104,000    

2.41 - โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

งานบุคลากร 2,000,000  2,000,000 

2.42 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการ
บริหารบุคลากร

งานบุคลากร 120,000     120,000    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.43 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานบุคลากร 35,000       35,000     

2.44 - โครงการพัฒนางานห้องบุคลากร งานบุคลากร 10,000       10,000     

สาขา 2
2.45 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน สาขา 2 15,000       15,000     

2.46 - โครงการปรับปรุงแสงสว่างในวิทยาลัยฯ สาขา 2 15,000       15,000     

2.47 - โครงการท าร้ัววิทยาลัยฯ สาขา 2 100,000     100,000    

2.48 - โครงการสร้างห้องน้ าศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา

สาขา 2 50,000       50,000     

2.49 - โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา

สาขา 2 100,000     100,000    

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 4,446,086 4,446,086

2.50 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ประจ าปีการศึกษา 
2564 (ระดับสถานศึกษา)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

12,000       12,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.51 - โครงการแข่งข้ันทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะ
ส้ัน ประจ าปีการศึกษา 2564 (ระดับ
อาชีวศึกษา)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

25,000       25,000     

2.52 - โครงการแข่งข้ันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
และทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ระดับภาค 
ภาคใต้ คร้ังท่ี 32 ประจ าปีการศึกษา 2564

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

106,800     106,800    

2.53 - โครงการแข่งข้ันทักษะวิชาชีพ และวิชาการใน
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครบรอบ 19 ปี

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

27,500       27,500     

2.54 - โครงการจัดท าข้อมูลการจัดการศึกษาภายใต้
ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา (Excellent 
Center)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

29,470       29,470     

2.55 - โครงการประชุมเพ่ือสร้างเครือข่ายการจัด
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

11,150       11,150     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.56 - โครงการปรัปปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

300,000     300,000    

2.57 - โครงการปรัปปรุงพัฒนาห้องเรียนและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย       
(ทวิศึกษา)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

141,050     141,050    

2.58 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ให้กับนักเรียนระดัลประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และโรงเรียนขยายโอกาส (ลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้)

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

153,000     153,000    

2.59 - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตาม
นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ืมเวลารู้

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

50,000       50,000     

2.60 - โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะ

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

23,640       23,640     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.61 - โครงการศึกษาดูงานจัดการศึกษาร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 (ทวิศึกษา) ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

15,000       15,000     

2.62 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
ฐานสมรรถนะ Education to Employment :
 Vocational Boot Camp (E to E) คร้ังท่ี 7 
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

49,000       49,000     

2.63 - โครงการขับเคล่ือนการใช้แพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital 
Education Excellence Platform : DEEP) 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

10,600       10,600     

2.64 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์ งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

176,000     176,000    

2.65 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

52,800       52,800     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.67 - โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 
นักศึกษาท่ียากจน ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

158,500     158,500    

2.68 - โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2564

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

10,000       10,000     

2.69 - โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

10,000       10,000     

2.70 - โครงการจัดซ้ือชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์เพ่ือใช้งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

120,000     120,000    

งานวัดผลและประเมินผล

2.71 - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2565

งานวัดผลและ
ประเมินผล

30,510       30,510     

2.72 - โครงการวัดและประเมินผล ประจ าปี
การศึกษา 2565

งานวัดผลและ
ประเมินผล

46,055       46,055     

2.73 - โครงการซ้ือชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานวัดผลและ
ประเมินผล

50,000       50,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.74 - โครงการทดสอบมาตรฐานฝึมือทางวิชาชีพ งานวัดผลและ
ประเมินผล

4,000        4,000       

งานวิทยบริการและห้องสมุด
2.75 - โครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย (ภาคเรียนท่ี 

1/2564 และภาคเรียนท่ี 2/2564)
งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

11,256       11,256     

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

2.76 - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
(ฝึกงาน) ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2,000        2,000       

2.77 - โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
(ฝึกงาน) ประจ าปีภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2,000        2,000       

2.78 - โครงการปฐมนิเทศและปรับพ้ืนฐานนักเรียน 
นักศึกษาและนักศึกษาระบบทวิภาคี (ฝึกงาน)

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

2,000        2,000       

งานส่ือการเรียนการสอน

2.79 - โครงการซ้ือครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุงเคร่ืองเสีย
ไมค์ประชุม

งานส่ือการ
เรียนการสอน

300,000     300,000    

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.80 - โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนดิจิตอลและ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูผู้สอน

งานส่ือการ
เรียนการสอน

10,000       10,000     

2.81 - โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน

งานส่ือการ
เรียนการสอน

30,000       30,000     

2.82 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ งานส่ือการ
เรียนการสอน

79,015       79,015     

2.83 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเคร่ืองปร้ินเตอร์

งานส่ือการ
เรียนการสอน

295,000     295,000    

แผนกผ้าและเคร่ืองแต่งกาย

2.84 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนกวิชา 50,000       50,000     

2.85 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์จักรโพ้งอุตสาหกรรม 
3 เส้น จูกิ รู่น Mo-68045 จ านวน 2 คัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนกวิชา 58,000       58,000     

2.86 - โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะส้ัน แผนผ้าและเคร่ืองแต่งกายประจ าปี
งบประมาณ 2565

แผนกวิชา 26,000       26,000     

2.87 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการของแผนผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
ประจ าปีงบประมาณ 2566

แผนกวิชา 7,320        7,320       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

แผนกเทคโนโลยีความงาม

2.88 - โครงการพัฒนาบุคลากรสูตรวิชาชีพระยะส้ัน
แผนกเทคโนโลยีความงาม ประจ าปีงบประมาณ
 2565

แผนกวิชา 26,000       26,000     

2.89 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกเทคโนโลยี
ความงาม ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนกวิชา 50,000       50,000     

2.90 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ แผนกเทคโนโลยี
ความงาม ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนกวิชา 73,500       73,500     

2.91 - โครงการเชิญวิทยากรภายนอกจากสถาน
ประกอบการของแผนกเทคโนโลยีความงาม 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

แผนกวิชา 7,320        7,320       

สาชาวิชาอาหารและโภชนาการ

2.92 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัส
อาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนกวิชา 10,000       10,000     

2.93 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนวดแป้งขนาด 
10 ลิตร

แผนกวิชา 25,000       25,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

2.94 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองนวดแป้งสอง
แขน ขนาด 5 ลิตร

แผนกวิชา 28,000       28,000     

2.95 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ส าหรับเตรียมอาหาร
 3 ประตู

แผนกวิชา 170,000     170,000    

2.96 - โครงการซ้ือครุภัณฑ์เตาไทย 2 หัว แผนกวิชา 50,000       50,000     

2.97 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนแผนกอาหารและ
โภชนาการ

แผนกวิชา 50,000       50,000     

สาขาวิชาช่างยนต์
2.98 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เก้าอีเลคเชอร์ 

(Lecture chairs) สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชา 88,000 88,000

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
2.99 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดทดลองการเขียน

โปรแกรมพีแอลซี ควบคุมอุปกรณ์ในงาน
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา 800,000 800,000

3.00 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดทดลองการท างาน
ระบบ Smart Automation เพ่ือฝึกอบรมและ
พัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม Thailand 
4.0

สาขาวิชา 300,000 300,000

3.01 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อม   
ปร้ินเตอร์ แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง

สาขาวิชา 35,000 35,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ
3.02 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ ประจ าปีงบประมาณ 
2565

สาขาวิชา 50,000 50,000

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.03 - โครงการจัดซ่อมครุภัณฑ์และเคร่ืองมือ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
งบประมาณ 2565

สาขาวิชา 50,000 50,000

3.04 - โครงการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้าน
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปี
งบประมาณ 2566

สาขาวิชา 10,000 10,000

3.05 - โครงการฝึกประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ
วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 
2565

สาขาวิชา 20,000 20,000

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
3.06 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

 ประจ าปีงบประมาณ 2565
สาขาวิชา 65,000 65,000

    สาขาวิชาการบัญชี
3.07 - โครงการอบรมการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

เพ่ืองานบัญชี Smart Biz
สาขาวิชา 21,600 21,600

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

    สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3.08 - โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับโปรแกรม

ส าหรับการสอนออนไลน์ในศตวรรษท่ี 21
สาขาวิชา 10,000 10,000

    สาขาวิชาการตลาด
3.09 - โครงการธุรกิจขายตรง สาขาวิชา 1,000 1,000

    สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
3.10 - โครงการธุรกิจขายตรง สาขาวิชา 1,000 1,000
3.11 - โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย สาขาวิชา 5,000 5,000
3.12 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ สาขาวิชา 5,000 5,000

3.13 - โครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชา 5,000 5,000

3.14 - โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน สาขาวิชา 5,000 5,000

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 5,003,800  5,003,800 
งานกิจกรรม

3.14 - โครงการเตรียมความพร้อมจัดท าเอกสารรับ
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

งานกิจกรรม 10,000       10,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.15 - โครงการปรับปรุงส านักงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย

งานกิจกรรม 10,000       10,000     

3.16 - โครงการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

งานกิจกรรม 30,000       30,000     

3.17 - โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด งานกิจกรรม 30,000       30,000     

3.18 - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับภาคและ
ระดับชาติ

งานกิจกรรม 50,000       50,000     

3.19 - โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์

งานกิจกรรม 10,000       10,000     

3.20 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ภายใต้การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา

งานกิจกรรม 10,000       10,000     

3.21 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา
พัฒนาสถานศึกษาเน่ืองในวันสถาปนา
สถานศึกษา

งานกิจกรรม 5,000        5,000       

3.22 - โครงการน้อมจิต ระลึกพระคุณครู (ไหว้ครู) งานกิจกรรม 2,000        2,000       
3.17 - โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับภาค 
และระดับชาติ

งานกิจกรรม 30,000       30,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.18 - โครงการฝึกซ้อมนักกีฬาและเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับสถานศึกษา 
ระดับภาค ระดับชาติ

งานกิจกรรม 10,000       10,000     

3.19 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา การเขียน
โครงการ และพัฒนาบุคลิกภาพ

งานกิจกรรม 20,000       20,000     

3.20 - โครงการวิถีประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง งานกิจกรรม 1,000        1,000       
3.21 - โครงการปลูกป่าคนละต้น ลดภาวะโลกร้อน งานกิจกรรม 1,000        1,000       
3.22 - โครงการปลูกจิตส านึกวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

งานกิจกรรม 2,000        2,000       

3.23 - โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา (กิจกรรมละศีลอด)

งานกิจกรรม 2,000        2,000       

3.24 -  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชนให้น่าอยู่ งานกิจกรรม 1,000        1,000       

3.25 - โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชสมุนไพรและ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ย่ังยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง

งานกิจกรรม 1,000        1,000       

3.26 - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้นักเรียน
ด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

งานกิจกรรม 1,000        1,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.27 - โครงการจัดท าคูหาลูกเสือ Rover Den กอง
ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

งานกิจกรรม 10,000       10,000     

3.28 - โครงการจัดซ้ือครภัณฑ์ งานกิจกรรม 50,000       50,000     
3.29 - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย งานกิจกรรม - -
3.30 - โครงการพัฒนาจิต งานกิจกรรม 1,000        1,000       
3.31 -  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานกิจกรรม 5,000        5,000       
3.32 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานกิจกรรม 2,000        2,000       
3.33 - โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ืองจาก

พระราชด าริ
งานกิจกรรม - -

3.34 - โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ งานกิจกรรม - -
งานปกครอง

3.35 - โครงการคัดกรองนักเรียน สุขภาพดี ไกลยา
เสพติด รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา

งานปกครอง 10,000       10,000     

3.36 - โครงการสร้างระเบียบวินัยต่อตนเองและ
สังคมปฏิบัติตามกฏระเบียบของวิทยาลัย

งานปกครอง 20,000       20,000     

3.37 - โครงการพัฒนางานปกครองเพ่ือความเป็นเลิศ งานปกครอง 5,000        5,000       

3.38 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานปกครอง 5,000        5,000       

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

งานครูท่ีปรึกษา
3.39 - โครงการประชุมผู้ปกครอง งานครูท่ีปรึกษา 20,000       20,000     

3.40 - โครงการเย่ียมบ้าน (โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา)

งานครูท่ีปรึกษา 23,000       23,000     

3.41 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด และระบบช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา

งานครูท่ีปรึกษา 35,000       35,000     

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหา
3.42 - โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา

ผู้ส าเร็จการศึกษา 2564
งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

10,000 10,000

3.43 - โครงการติดตามภาวะการมีงานท าของ
นักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564

งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

5,000 5,000

3.44 - โครงการคัดเลือกทุนการศึกษานักเรียน 
นักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

10,000 10,000

3.45 - โครงการเสริมเสร้างความเข้าใจและเพ่ิม
แรงจูงใจสู่การศึกษาสายอาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2565

งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

10,000 10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.46 - โครงการประเมินความพึงพอใจของ
สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการ 
และผู้ใช้บริการนักเรียน นักศึกษาผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564

งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

5,000 5,000

3.47 - โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าปี 2565

งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

64,000 64,000

3.48 - โครงการเปิดบ้านคนพันธ์ R งานแนะแนว
อาชีพและการ

จัดหา

20,000 20,000

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
3.48 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร

ประจ าทางหมวด 2 หมวด 3 (เทศกาลปีใหม่)
งานโครงการ

พิเศษ
22,560 22,560

3.49 - โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสาร
ประจ าทางหมวด 2 หมวด 3 (เทศกาล
สงกรานต์)

งานโครงการ
พิเศษ

22,780 22,780

3.50 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 
2565

งานโครงการ
พิเศษ

10,000 10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.51 - โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษาช่วงก่อนเทศกาล
สงกรานต์ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

10,000 10,000

3.52 - โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

61,760 61,760

3.53 - โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
 ช่วงเทศกาสงกรานต์ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

42,600 42,600

3.54 - โครงการอ าเภอเคล่ือนท่ี งานโครงการ
พิเศษ

5,000 5,000

3.55 - โครงการอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ าท่วม

งานโครงการ
พิเศษ

200,000 200,000

3.56 - โครงการอาชีวะพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
2565

งานโครงการ
พิเศษ

200,000 200,000

3.57 - โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานโครงการ
พิเศษ

6,000 6,000

3.58 - โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อย
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

งานโครงการ
พิเศษ

100,000 100,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.59 - โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it center)

งานโครงการ
พิเศษ

200,000 200,000

3.60 - โครงการซ่อมบ ารุงปรับแต่งรถตู้โมบาย Fix it
 center

งานโครงการ
พิเศษ

30,000 30,000

3.61 - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ งานโครงการ
พิเศษ

30,000 30,000

งานสวัสดิการ
3.62 - โครงการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา

ให้รองรับต่อการด าเนินการตาม
มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

งานสวัสดิการ 300,000 300,000

3.63 - โครงการสุขภาพสดใส ห่างไกลยาเสพติด งานสวัสดิการ 10,000 10,000

3.64 - โครงการซ้ือยาและเวชภัณฑ์ งานสวัสดิการ 10,000 10,000
3.65 - โครงการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน 

นักศึกษา
งานสวัสดิการ 50,000 50,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.66 - โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล งานสวัสดิการ 10,000 10,000

3.67 - โครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

งานสวัสดิการ 2,810,000 2,810,000

3.68 - โครงการจัดจ้างแม่ครัวในโครงการ
อาชีวศึกษาประชารัฐ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

งานสวัสดิการ 144,000 144,000

3.69 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ให้กับนักเรียน นักศึกษาในโครงการ
อาชีวศึกษาประชารัฐ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

งานสวัสดิการ 32,400 32,400

3.70 - โครงการประชารัฐพ่ึงพาตนเอง ภายใต้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานสวัสดิการ 80,700 80,700

3.71 - โครงการซ่อมแซมและพัฒนาหอพัก
อาชีวศึกษาประชารัฐ ให้ถูกตามหลัก
สุขอนามัย

งานสวัสดิการ 50,000 50,000

3.72 - โครงการสุขภาพสดใส ร่างกายแข็งแรง
ในโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐ

งานสวัสดิการ 20,000 20,000

3.73 -  โครงการประชารัฐจิตอาสา บริการ
ชุมชน

งานสวัสดิการ 10,000 10,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 1,421,111  1,421,111 
งานแผนงานและงบประมาณ

3.74 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565

งานแผนงาน
และ

งบประมาณ

- -

3.75 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าร่างแผน 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

งานแผนงาน
และ

งบประมาณ

527,520     527,520    

3.76 - โครงการจัดจ้าง ติดต้ังผ้าม่าน ประจ าปี
งบประมาณ 2565

งานแผนงาน
และ

งบประมาณ

40,000       40,000     

งานความร่วมมือ
3.77 - โครงการประชุมสถานประกอบการเพ่ือลง

นามความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ี
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

งานความร่วมมือ 10,000       10,000     

3.78 - โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
(Basic Course Training)

งานความร่วมมือ 20,000       20,000     

3.79 - โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาเพ่ือ
ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาสาย
อาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564

งานความร่วมมือ 50,000       50,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3.80 -  โครงการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

- -

3.81 -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ประจ าปี
การศึกษา 2564

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

15,000 15,000

3.82 -  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เคร่ือปร้ินเตอร์

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

35,000 35,000

3.83 -  โครงการติดตามตรวจสอบหลักฐานการ
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2564

งานประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา

- -

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
3.84 - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใน

การเป็นผู้ประกอบการ
งานส่งเสริม

ผลิตผลการค้า
36,000       36,000     

3.85 - โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจ ประจ าปี
การศึกษา 2564

งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า

8,260        8,260       

3.86 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า

40,000       40,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.87 - โครงการบริหารผลิตน้ าด่ืมเพ่ือจ าหน่าย งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้า

187,381     187,381    

งานศูนย์ข้อมูลละสารสนเทศ

3.88 - โครงการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ของวิทยาลัย งานศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศ

7,500        7,500       

3.89 - โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด CCTV 
ภายในวิทยาลัยฯ

งานศูนย์
ข้อมูลและ
สารสนเทศ

44,450       44,450     

งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
3.90 - โครงการแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ระดับสถานศึกษา  อาชีวศึกษาจังหวัด ภาค
และชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564

งานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์

400,000     400,000    

3.91 - โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือ
ใช้

งานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์

- -

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง 336,950    336,950    
3.92 - โครงการพัฒนาชุมชนและมัสยิด ศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพประจ า
อ าเภอแว้ง

30,000       30,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.93 - โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ าอ าเภอแว้ง

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

38,850       38,850     

3.94 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

20,000       20,000     

3.95 - โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

37,200       37,200     

3.96 - โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

31,500       31,500     

3.97 - โครงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมินศูนย์

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

10,000       10,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

3.98 - โครงการพัฒนาศูนย์และการจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอแว้ง

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

30,000       30,000     

3.99 - โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ
อ าเภอแว้ง

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

50,000       50,000     

4.00 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

10,000       10,000     

4.01 - โครงการประชุมกรรมการศูนย์ฯ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

14,400       14,400     

4.02 - โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

15,000 15,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

4.03 - โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเย็บผ้า ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

20,000       20,000     

4.04 - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน 108 อาชีพ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

30,000       30,000     

4.05 - โครงการบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศในส านักงาน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า

อ าเภอแว้ง

       20,000 20,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี 224,565    224,565    

4.06 - โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

45,000       45,000     

4.07 - โครงการวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

15,000       15,000     

4.08 - โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์
ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

33,840       33,840      

4.09 - โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา (ร่วมกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี)

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

5,000        5,000        

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

4.10 - โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

9,600        9,600       

4.11 - โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ าอ าเภอสุไหงปาดี

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

6,125        6,125       

4.12 - โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจ าอ าเภอสุ
ไหงปาดี

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

50,000       50,000     

4.13 - โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

10,000       10,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565



ท่ี งาน/โครงการ/กิจกรรม ช่ือ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ

งาน/แผนก ท่ี
ใช้จ่าย

ท่ีใช้ ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 รวมเป็นเงิน

4.14 - โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษาประจ า
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอ าเภอสุไหงปาดี

ศูนย์ฝึกอบรม
วิชาชีพประจ า
อ าเภอสุไหง

ปาดี

50,000       50,000     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565


