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  - วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของผลการดําเนินงานแตละขอกําหนด และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือนําไปปฏิบัติในปตอไป 
  - ประสานงาน และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ ชี้แจงรายละเอียดผลการดําเนินการใหกับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา คณะกรรมการประเมินโดยตนสังกัด และคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก โดย  สมศ. 

  - ประสานงานและใหความรวมมือกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพ่ือใหการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 

      3.1 คณะกรรมการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาการบัญชี ประกอบดวย 
1) นางซอลีฮะห อับดุลซาลาม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสิริญญา ชูเชิด ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสุภาทิพย บุญภิรมย ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นางสาวนารนี ดอเลาะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
6) นางศิริวรรณ เพ็งสง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
7) นางสาวรสสุคนธ หนังสือ ครู กรรมการ 
8) นางสาวสุมิตรา เจะอุมา ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
9) นายณัฐชนน นานิรัติศัย ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

      3.2 คณะกรรมการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาการจัดการ ประกอบดวย 
1) นางสาวสิตา หมุดแหละ ครู ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี ครู กรรมการ 
4) นางสาวพัดดาว  ฉุนท้ิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 

      3.3 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาการตลาดและการจัดการธุรกิจคาปลีก 
ประกอบดวย 

1) นางณัฐฐาพร สํานักเหยา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสุนันทา แกวศรี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
3) นางสาวสุมาลี บุญรังษี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นางอรวี ใจบันทัด ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นายชาคริต สะแม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
6) นายวิศิษฎ อรุณพันธุ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นางสาวอาอีเซาะห ปาโหะ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
8) นางสาวลาวัลย แสงเขียว ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
9) นางวัชรี จําเนียรสุข ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
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    3.4 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประกอบดวย 

1) นางมีโฉนด สุปตติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวธิรรัตน บุญหา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสาวปทมา วรรณลักษณ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นายอัสฮารีย หะยีซําซูดิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นายอิสมาแอ จิใจ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
6) นางสาวธัญญรัตน   นุนแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 

     3.5 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ประกอบดวย 
1) นางสายันห ธรรมเจริญ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางมาเรียม เจะมะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสาวธารารัตน บุญทวิโรจน ครู กรรมการ 
4) นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 

     3.6 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาวิจิตรศิลปและดิจิทัลกราฟก 
ประกอบดวย 

1) นายฉัตรชัย ธรรมรัตน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางราตรี อิสสระโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางกรุณา บุญธรรม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นายฮัสลี นิฮะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นายวรภัทร ธุวสันต ิ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 

     3.7 คณะกรรมการดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ประกอบดวย 
1) นางสาวกมลทิพย   ทองสุข ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง ครู กรรมการ 
3) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นางสาวดีลา เถาะ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
5) นางสาวกมลรัตน ผองใส ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
6) วาท่ีรต.หญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
7) นางสาวปาวีณา หลีหมัด ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

     3.8 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีแฟช่ันและเครื่องแตงกาย 
ประกอบดวย 

1) นางแวไมซาเราะ ราเหม พนักงานราชการ (ครู) ประธานกรรมการ 
2) นางสาวศันสนีย มะมิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
3) นางสาวซีตีแอเสาะ มูดอ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นางสุนิสา สิงหโต พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 
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     3.9 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
ประกอบดวย 

1) นางสุวรรณา อรุณพันธุ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 

     3.10 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ภาควิชาสามัญสัมพันธ ประกอบดวย 
1) นายฮะฟซุดดีน เจะมุ ครู  ประธานกรรมการ 
2) นายมานิต เหล็มปาน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
3) นายปรีชา มณีรัตนโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ ครู  กรรมการ 
5) นายฐิติพันธ นวลนิล ครู กรรมการ 
6) นางสาวรุจิรา บาเหาะ ครู กรรมการ 
7) นางสาวภรณี ไชยนรินทร ครู กรรมการ 
8) นางสาวนาตยา ประสมศรี พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
9) Mrs. Ellen M. Sorrosa ครู อัตราจางชั่วคราว กรรมการ 

10) นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ ครู อัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
11) นางสาวกนกวรรณ   คาข้ึน ครู อัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
12) นางสาวธัญชนก     นวลด ี ครู อัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
13) นางสาววรรณนิสา บุญแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการและเลขานุการ 

 4. คณะกรรมการฝายดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานและขอกําหนด มีหนาท่ี 
 - นํานโยบาย แนวทางการพัฒนา หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ 
 - ประสานงานกับหัวหนาภาควิชา หัวหนางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวบรวมขอมูล

จัดทําสารสนเทศการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ และรวบรวมรองรอย เอกสารหลักฐานการดําเนินงาน 
จัดทําแฟมขอมูลตามมาตรฐานและขอกําหนด 

 - ประสานงานและนําเสนอขอมูล ชี้แจงรายละเอียดขอมูล และผลการดําเนินการแตละ
ขอกําหนดใหกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา โดยตนสังกัด และคณะกรรมการ
ประเมินภายนอกโดย สมศ. ประกอบดวยคณะกรรมการดําเนินงานแตละดาน ดังนี้   

 4.1 ดานท่ี ๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา  

  ขอท่ี 1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน ประกอบดวย  
1) นางสุนันทา แกวศรี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวสุมาลี บุญรังษี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นางวัชรี จําเนียรสุข ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นายมานิต เหล็มปาน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
6) นายอิสมาแอ จิใจ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
7) นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ ครู  กรรมการ 
8) นางสาวนาตยา ประสมศรี พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 

/9) นางแวไมซาเราะ... 
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9) นางแวไมซาเราะ ราเหม พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
10) นายวรภัทร ธุวสันติ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
11) นางสุนิสา สิงหโต พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
12) นางสาวดีลา             เถาะ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
13) นางสาววรรณนิสา บุญแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
14) วาท่ีรต.หญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
15) นางสาวสุมาลี ขาวแสง พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
16) นายสิทธิพันธ   เอ่ียมพงษา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
17) นางสาวอรธีรา อิงคะกุล ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
18) นางภรภัทร เสงหวาน พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๑.๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   ประกอบดวย 
1) นางศิริวรรณ เพ็งสง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นายฐิติพันธ นวลนิล ครู กรรมการ 
4) นางสาวภรณี ไชยนรินทร ครู กรรมการ 
5) นางสาวธารารัตน   บุญทวิโรจน ครู กรรมการ 
6) นายวิศิษฎ อรุณพันธุ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นางสุนิสา สิงหโต พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
8) นางสาวนาตยา ประสมศรี พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
9) วาท่ีรต.หญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 

10) นางสาวณภัสสร ศรีภูวนาถ พนักงานบริการ กรรมการ 
11) นายสิทธิพันธ เอ่ียมพงษา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
12) นางสาวแวลีเมาะ มามะ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

          ขอท่ี ๑.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ประกอบดวย 
1) นางสาวรสสุคนธ หนังสือ ครู ประธานกรรมการ 
2) นายชาคริต สะแม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
3) นายอัสฮารีย หะยีซําซูดิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4)  นางสาวรุจิรา บาเหาะ ครู กรรมการ 
5) นางสาวพัดดาว ฉุนท้ิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
6) นางแวไมซาเราะ ราเหม พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นางสาวดีลา เถาะ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
8) นางสาวปาวีณา หลีหมัด พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
9) นายณัฐชนน นานิรัติศัย ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 

10) นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
11) นางสาวฐิติกาญจน มโนรส พนักงานบริการ กรรมการ 
12) นางสาวสุมิตรา เจะอุมา ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 
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          ขอท่ี ๑.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ประกอบดวย 
1) นางสาวรุจิรา บาเหาะ ครู ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นายฮะฟซุดดีน เจะมุ ครู กรรมการ 
4) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
5) นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

          ขอท่ี ๑.๕ ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ประกอบดวย 
1) นางสาวธิรรัตน บุญหา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวธัญญรัตน นุนแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการ 
5) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

 

        ขอท่ี ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   ประกอบดวย 
1) นางสาวธิรรัตน บุญหา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา   
3) นางสาวธัญญรัตน นุนแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการ 
5) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V- NET) ประกอบดวย 
1) นางสาวธิรรัตน บุญหา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวธัญญรัตน นุนแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
3) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการ 

4) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

          ขอท่ี ๑.๘ การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา  ประกอบดวย 
1) นางสาวสุมาลี บุญรังษี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา   
3) นางสุวรรณา อรุณพันธุ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางวัชรี จําเนียรสุข ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นางแวไมซาเราะ ราเหม พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
6) นางสาวนาตยา ประสมศรี พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นางสาววรรณนิสา บุญแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
8) นายสิทธิพันธ เอ่ียมพงษา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
9) นางสาวสุมาลี ขาวแสง พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 
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 4.2 ดานท่ี ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ขอท่ี ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   
       ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  ประกอบดวย 

1) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
5) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
6) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

        2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม ประกอบดวย 

1) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
5) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
6) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

ขอท่ี ๒.๒ การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
       ๒.๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏบัิติ ประกอบดวย 

1) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นายชาคริต สะแม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
5) นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
6) นางสาวธัญญรัตน นุนแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
8) นายเติมศักดิ์ แสงสุข พนักงานบริการ กรรมการ 
9) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

 2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

1) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
5) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
6) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 
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 4.3 ดานท่ี ๓ ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
 ขอท่ี 3.1 ครูผูสอน   

      ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 
1) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา กรรมการ 
3) นายปรีชา มณีรัตนโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ  กรรมการ 
4) นางสาวรุจิรา บาเหาะ ครู กรรมการ 
5) นางสาวสูรยานี บาราเฮง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
6) นางสาวพัดดาว  ฉุนท้ิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นายวีระพงษ บรรจุสุวรรณ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
8) นางสาวธัญชนก นวลดี ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
9) นางศิริพร แสงสุข พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 

10) นางสาวรูบัยอะห สาคอมะแซ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
11) วาท่ีรต.หญิงยลดา ศรีเทพ พนักงานบริการ กรรมการ 
12) นางสาวดลฤดี บุญประกอบ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

     ๓.๑.๒ การบริหารจัดการช้ันเรียน ประกอบดวย 
1) นายปรีชา มณีรัตนโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวพัดดาว ฉุนท้ิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นางสาวธัญชนก นวลดี ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
5) วาท่ีรต.หญิงยลดา ศรีเทพ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

              ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย 
1) นายปรีชา มณีรัตนโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวพัดดาว ฉุนท้ิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นางสาวธัญชนก นวลดี ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
5) วาท่ีรต.หญิงยลดา ศรีเทพ พนักงานบริการ กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๓.๒ ผูบริหารสถานศึกษา 
      ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 

1) นางสาวจิรายุ  เลี่ยนกัตวา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางสาวปทมา วรรณลักษณ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
4) นางสาวกนกวรรณ คาข้ึน ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
5) นางสาวลาวัลย แสงเขียว ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
6) นางสาวชอผกา ภักดี พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการ 
7) นางสาวธิติมา ทิศพวน ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
7) นางสาวรัตนาภรณ มากศรี พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 
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      ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 
1) นายอัสฮารีย หะยีซําซูดิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวโนสียะห อาแวยา พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
3) นางสาวปาวีณา หลีหมัด ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

 4.4 ดานท่ี ๔ การมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา 
 ขอท่ี ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบดวย 

1) นางมาเรียม เจะมะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2) นางสุวรรณา อรุณพันธุ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสายันห ธรรมเจริญ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางราตรี อิสสระโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5) นางณัฐฐาพร สํานักเหยา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
6) นางสาวกมลทิพย ทองสุข ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
7) นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล      พนักงานราชการ (ครู)   กรรมการ 
8)  นางสาวนูสีฟา เจะแว พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๔.๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 
1) นางศศิธร ออนโพธิ์เตี้ย รองผูอํานวยการวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  กรรมการ 
3) นางมาเรียม เจะมะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางสาวนารนี ดอเลาะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
5) นางสาวสุมาลี บุญรังษี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
6) นายชาคริต สะแม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
7) นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ ครู  กรรมการ 
8) นางสาวรุจิรา บาเหาะ ครู  กรรมการ 
9) นางสาววนิดา บุญฤทธิ์ ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 

10) นางสาวสุมาลี ขาวแสง พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
11) นางสาวนิติยา ฉิมพานะ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
12) นายธนวัฒน แวนนุย พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
13) นางสาวนูสีฟา เจะแว พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
14) นางสาวชอผกา ภักดี พนักงานจางเหมาบริการ กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๔.๓ การบริการชุมชน และจิตอาสา  ประกอบดวย 
1) นางสาวศันสนีย มะมิง พนักงานราชการ (ครู) ประธานกรรมการ 
2) นางศิริวรรณ เพ็งสง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
3) นางสาวภรณี ไชยนรินทร ครู กรรมการ 
4) นายฐิติพันธ นวลนิล ครู กรรมการ 
5) นางสาวธารารัตน บุญทวิโรจน ครู กรรมการ 
6) นายวิศิษฎ อรุณพันธุ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 

/7) นางสาวนาตยา... 
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7) นางสาวนาตยา ประสมศรี พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
8) นางสาววรรณนิสา บุญแกว พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
9) นางสาวซีตีแอเสาะ มูดอ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 

10) นางสาวอาอีเซาะห ปาโหะ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
11) วาท่ีรต.หญิงวรรณศิริ สุนทรกุมาร ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
12) นางสาวแวลีเมาะ มามะ พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
13) นางสาวณภัสสร ศรีภูวนาถ พนักงานบริการ กรรมการ 
14) นายสิทธิพันธ เอ่ียมพงษา ลูกจางชั่วคราว กรรมการ 
15) นางสาวสุดา ซอแนะ ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

 4.5 ดานท่ี 5 ปจจัยพ้ืนฐาน 
 ขอท่ี ๕.๑ อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงานหรืองานฟารม ประกอบดวย 

1) นางประกายแกว ศุภอักษร รองผูอํานวยการวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2) หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา กรรมการ  
3) นายวิศิษฎ อรุณพันธุ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
4) นายฐิติพันธ นวลนิล ครู กรรมการ 
5) นางสาวปาวีณา หลีหมัด  ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
6) นายณัฐชนน นานิรัติศัย  ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
7) นางสาวธิติมา ทิศพวน  ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
1) นางประกายแกว ศุภอักษร รองผูอํานวยการวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
2) นายวิศิษฎ อรุณพันธุ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
3) นางสาวพิมญาดา ทองหนูแดง ครู กรรมการ 
4) นายฐิติพันธ นวลนิล ครู กรรมการ 
5) นางสาวพรพิสุทธิ์ นวลนิล พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
6) นางสาวดีลา เถาะ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
7) นายณัฐชนน นานิรัติศัย ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการ 
8) นางสาวธิติมา ทิศพวน  ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๕.๓ แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  ประกอบดวย 
1) นางอรวี ใจบันทัด ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นายชาคริต สะแม ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
3) นางสาวภรณี ไชยนรินทร ครู กรรมการ 
4) นางสาวโรสมาลีน ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ ลูกจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 
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ขอท่ี ๕.๔ ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 
1) นายอัสฮารีย หะยซํีาซูดิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวโนสียะห อาแวยา พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
3) นางสาวปาวีณา หลีหมัด ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

 ขอท่ี ๕.๕ การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ประกอบดวย 
1) นายอัสฮารีย หะยีซําซูดิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวโนสียะห อาแวยา พนักงานบริหารท่ัวไป กรรมการ 
3) นางสาวปาวีณา หลีหมัด ครูอัตราจางชั่วคราว กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมการฝายตรวจสอบเอกสาร มีหนาท่ี ตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูล และเอกสารของ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประกอบดวย 

     5.1 ระดับภาควิชา 
1) นางศศิธร ออนโพธิ์เตี้ย รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางราตรี อิสสระโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางสุวรรณา อรุณพันธุ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5) นางสายันห ธรรมเจริญ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6) นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี ครู  กรรมการและเลขานุการ 

    5.2 ระดับสถานศึกษา 
1) นางศศิธร ออนโพธิ์เตี้ย รองผูอํานวยการวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ 
2) นางสาวสุภาภร เลิศบุรุษ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
3) นางสาวธิรรัตน บุญหา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
4) นางสาวจิรายุ เลี่ยนกัตวา ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
5) นางมาเรียม เจะมะ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
6) นางสุนันทา แกวศรี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
7) นางสาวสุมาลี บุญรังษี ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
8) นางอรวี ใจบันทัด ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
9) นายอัสฮารีย หะยีซําซูดิน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 

10) นางศิริวรรณ เพ็งสง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ กรรมการ 
11) นายปรีชา มณีรัตนโชติ ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ  กรรมการ 
12) นางสาวปยาภรณ ชาติบุปผาพันธ ครู  กรรมการ 
13) นางสาวรสสุคนธ หนังสือ ครู กรรมการ 
14) นางสาวรุจิรา บาเหาะ ครู กรรมการ 
15) นายวิศิษฎ อรุณพันธุ พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
16) นางสาวศันสนีย มะมิง พนักงานราชการ (ครู) กรรมการ 
17) นางสาวกาญจนา ศิริบุญมี ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  
/ท้ังนี้... 
 




