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สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) Self Assessment report ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2561 ข้ อ 3 ซึ่ ง
กาหนดให้สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
การจั ดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดาเนิน การเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) Self Assessment report ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ประจ าปี การศึ กษา 2561 ฉบั บ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี โ ดยความร่ ว มมือ ร่ ว มใจของคณะผู้ บ ริห าร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นกาลังที่ดีของชาติในอนาคตต่อไป

นางวรรณา โกสิยาภรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

คำชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) Self Assessment report วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ฉบับนี้เป็นกระบวนการสรุปผลการดาเนินงานของสถานศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 ซึ่ง วิเคราะห์
ผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสถานการณ์ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลา โดยคณะผู้ บ ริ ห าร คณะกรร มการ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด โดยมีสาระสาคัญ คือข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และการดาเนิ น การตามแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึ กษาเพื่อยกระดับคุ ณภาพการจั ด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บ รรลุ ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จุดเด่น
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งอย่างมีความสุข จากเป้าหมาย 8,500 คน ผู้เข้าร่วม 7,724 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.87 มีผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค ภาคใต้
โดยวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ รางวั ล เป็ น สถานศึ ก ษาน าร่ อ งตามโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาจากหน่วยนิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา นาเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาพัฒนา
คุณธรรมอาชีวศึกษาในการประชุมสั มมนา แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่ อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่เกียรติยศโครงการเสริมสร้าง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา จากหน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.โดยเน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ต้น แบบ ระดั บ ภาค ภาคใต้ และได้ รั บ รางวั ล การน าเสนอโครงงานสถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ โครงงานลูกพระวิษณุ SMART
วิทยาลัยฯ มีการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 6 กิจกรรม และมีผลงานเป็นนวัตกรรม
ที่เกิดจากการบริการชุมชน 5 นวัตกรรม
วิทยาลัย ฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ตามนโยบายจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด และร่วมกับหน่วยงานภายนอก องค์กร ชุมชน ต่างๆในการ
ดาเนินโครงการจนประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติจานวน 29 รางวัล โดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การ
ยอมรับผลงานของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯได้รับการเชิญจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัด
สงขลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเตาเคี่ยวน้าตาลอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายพลังงานและ
ฝาปิดกระทะเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัดพลังงานเวลาและอเนกประสงค์ ในงาน open hose เปิดบ้าน
พลั ง งาน จั ด โดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และ
ภารกิจด้านพลังงาน และวิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
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และสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึ กษา สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
จุดที่ควรพัฒนา
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯเมื่อเทียบกับแรกเข้า ยังพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ต่า
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขางาน 100 เปอร์เซ็น
จัดกิจ กรรมช่ว ยเหลื อดูแ ลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูที่ปรึกษาและทาข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อลดปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยอย่างจากัด ทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ถึงแม้จะได้รับ
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติจานวน 29 รางวัล โดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียน
นักศึกษา นั้น แต่วิทยาลัยฯยังขาดการต่อยอดสู่ความสาเร็จระดับนานาชาติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดกิจ กรรมช่ว ยเหลื อดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูที่ปรึกษาและทาข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อลดปัญ หา
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
จัดให้มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขางาน 100 เปอร์เซ็น
ส่งเสริ ม สนั บสนุน หาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน สาหรับผู้ เรียนในการ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่
ชุมชน

2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งอยู่กลางชุมชน จึงมีทาเล ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สามารถเปิดทาการสอนได้หลากหลายสาขาวิชา และ
นอกจากนี้ ส ถานศึ ก ษายั ง มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนสถานประกอบการในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ จานวน 64 แห่ง และมีหน่วยงานในท้องถิ่นทั้ง
ภาครัฐ เอกชนที่ร่วมจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
2. โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
3. โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
4. โรงเรียนวิเชียรชม
5. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดสงขลา
7. เรือนจากลางสงขลา
8. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
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9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10. โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
11. โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์
การดาเนินงานโดยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานภายนอก
1. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)
2. โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อาเภอเมืองสะเดา และโครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อาเภอเมืองสงขลา
3. โครงการพระราชดาริฯพัฒนาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
4. โครงการสอน 108 อาชีพในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้
5. โครงการของขวัญจากอาชีวศึกษาช่วงเทศการปีใหม่
6. โครงการกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุปลาบึก

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานยานยนต์
-สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานโครงสร้าง
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(เทียบโอน)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(เทียบโอน)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(เทียบโอน)
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพานิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี(เทียบโอน)
-สาขางานเลขานุการ(เทียบโอน)
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทพานิชยกรรม
-สาขาวิชาการเลขานุการ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
-สาขาวิชาศิลปการดนตรี
-สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเสริมสวย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในปีการศึกษา 2556
โดยมีผลการประเมินระดับตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 39 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน จานวน 5 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.32 มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้น
สังกัด คือ ให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาให้
หลากหลาย หาแนวทางเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน มีการติดตาม นิเทศการเรียนการสอน การ
ประเมินผลของครู ให้มีการประเมินผลย่อยๆทุกบทเรียนเป็นคะแนนสะสมไม่ใช่การประเมินเมื่อสิ้น
ภาคเรียน จากข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยฯตระหนักและให้ความสาคัญของผู้เรียน
โดยจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน โดยวิทยาลัยฯกากับดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด มีโครงการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญของการสอบ v-net จัดกิจกรรม
ติวก่อนสอบให้กับผู้เรียนอย่างเข้มงวด ให้ผู้เข้าสอบผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติในจานวนที่
เพิ่มขึ้น จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่หลากหลาย รณรงค์ให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนักถึงข้อกาหนดที่มีผลกับการจบหลักสูตร เป็นการควบคุมผู้เรียนปฏิบัติตามหลักสูตร จากการที่
วิทยาลัยฯได้จัดการศึกษาตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย
ฯ ได้รับการประเมินซ้า 4 ตัวบ่งชี้ และมีผลการประเมินมีระดับที่ดีขึ้น จานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการ
ประเมินในระดับที่สูงขึ้น

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
การดาเนินงานทางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผู้เรียนให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสายอาชีวะนั้น
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่ จะเริ่มตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าเรียน
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สายอาชีพ ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยฯ ทีจะดาเนินการสื่อสารให้กับผู้ปกครองผู้เรียนและตัว
ของผู้เรียนเองต้องมีความหลากหลายในวิธีการดังนี้
1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
กีฬาเพื่อเข้าประกวดกับสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งได้รับรางวัลสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียน มีการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ท้องถิ่น เป็นการนาเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ไปทดลองใช้งานกับชาวบ้าน การถ่ายทอดให้กับชาวบ้านชุมชน การประชาสัมพั นธ์ข่าวสารให้
ชุมชนรับรู้ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น
2. การออกหน่วยให้บริการวิชาชีพโดยใช้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง ออกให้บริการในชุมชนที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผู้เรียนเข้ามาเรียน การให้บริการวิชาชีพโดยใช้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ออกปฏิบัติงานให้บริการเช่น การซ่อมจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า สอนอาชีพผลิตภัณฑ์อาหาร
ดูแลสุขอนามัยให้กับชุมชนผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย
3. การแนะแนวให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนโดยกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ เน้นการจัด
กิจกรรมภายในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนตามโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการ
เรีย นการสอนในสถานศึกษา มีการแนะแนวถึงตัวผู้ เรียนโดยตรง มีการบรรยายแนะแนวทางการ
ประกอบอาชี พ สาขาอาชีพที่ ทางวิท ยาลั ยได้ เปิ ดทาการเรีย นการสอน การให้ ศิษย์ เก่า ที่ประสบ
ความสาเร็จในอาชีพมาแนะนาตัวให้น้ องนักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงแรงบั นดาลใจ มีจินตนาการใน
การเรียนสายอาชีพ มีการสอนอาชีพต่างๆให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ มีการโชว์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ที่ได้รับรางวัล การนานักเรียนเยี่ยมแผนกสาขางานต่างๆให้เห็นสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของคณะครูผู้สอน
4. การสื่อสารผ่านผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการฝึกอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง
สงขลาเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เช่น เสริมสวย ตัดผมชาย อาหาร-ขนม ดอกไม้ประดิษฐ์
ลี ล าศ ซึ่งกลุ่ มผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ ใหญ่และข้าราชการเกษียณ กลุ่ ม ผู้ รับบริการจะรับ ทราบข่าวสารของ
วิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเป็นอย่างดี สามารถที่จะโน้มน้าวให้
ผู้ ป กครองของผู้ เรี ย นสามารถที่ จ ะตัด สิ นใจหรื อส่ ง เสริ มสนั บสนุ นให้ ผู้ เรีย นตัด สิ นใจเข้ าเรี ยนกั บ
วิทยาลัยได้และเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย
5. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานต่างๆในวิทยาลัย เป็นอีกกิจกรรมของครูที่ปรึกษา
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเข้าเรียนในวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมของครูที่ปรึกษาต้องมี
ข้อมูลของผู้เรียน มีการแนะนาผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผู้เรียนโดยการออกพบปะ
ผู้ปกครอง พูดคุยปัญหาต่างๆ กับผู้ปกครอง พูดคุยปัญหาต่างๆกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบและนามา
แก้ไข กิจกรรมของงานแนะแนวการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี การปรับปรุงการบริการการ
รับสมัครที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ปกครองและผู้เรียนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีวันเวลาที่เหมาะสม การ
เก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่เป็นภาระของผู้ปกครองและมีการยืดหยุ่นผ่อนผันให้กับผู้เรียนได้

4.2 วัตถุประสงค์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาได้ ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของหน้ า งานต่ า งๆ เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและกระทรวงศึก ษาธิ ก าร การ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยฯให้เกิดการรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้ปกครองด้วยกิจกรรม ดังนี้
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1. การใช้ผู้เรียนเพื่อใช้บริการต่อ คือการให้ความสาคัญกับศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้องของแต่ละ
โรงเรียน โดยอาศัยนักเรียน นักศึกษารุ่นพี่ที่เข้าเรียนกับวิทยาลัยฯ ให้ได้ทากิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผล
เช่ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การจั ด ท าสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ การออกหน่วยการให้บริการชุมชน การสอนอาชีพเสริมให้กับผู้ปกครอง กิจกรรมที่กล่าว
มานั้ น เป็ น การให้ เกิดการรั บ รู้ ของชุมชนผู้ ปกครองที่เป็นกลุ่ มเป้าหมายของผู้ ที่จะเข้ามาเรียนใน
วิทยาลัยฯ
2. การศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากตัวผู้เรียนว่ามาจากโรงเรียนใดบ้างและอยู่บริเวณที่ไหน ก็
จะกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมโดยนาผู้ปกครอง เช่นนายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.และ
ชาวบ้านในบริเวณเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น โครงการบริการช่วงเทศกสลปีใหม่ สงกรานต์
โครงการ FIX IT CENTER
3. การให้คาปรึกษาต่อผู้เรียนจนกระทั้งจบการเรียนการสอนของครูที่ปรึกษา เช่น การ
เยี่ยมบ้านพบปะผู้ปกครอง การดูแลแนะนาให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 1 ครั้งต่อภาคเรียน โดยการพบในภาพรวมของฝ่ายบริหาร และพบ
กลุ่มเฉพาะห้องเรียนและแผนกวิชาในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลของผู้ปกครอง นักเรียนและครูที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและมีการบอกต่อกันในชุมชนที่อาศัย
4. การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้เรียนที่ยืดหยุ่นและสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ปกครองได้ เช่นการเปิดรับสมัครที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียน สามารถเข้าถึงและมารับบริการได้
อย่างดี การให้คาแนะนาในการเลือกเรียนในสาขางานที่เหมาะสมกับผู้เรียนในขณะรับสมัคร การผ่อน
ผันค่าใช้จ่ายและจัดเก็บที่จาเป็น ทาให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงและยังให้ผ่อนผันค่าใช้จ่ายได้
5. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นหลักสูตรที่ผู้ปกครองสนใจได้เข้า
เรียน เช่นหลักสูตรเสริมสวย ตัดผมชาย อาหาร-ขนม ดอกไม้ประดิษฐ์ ลีลาศ ตัดเย็ บเสื้อผ้า เป็นต้น
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการและประชาชนทั่วไปซึ่งให้ความสนใจเข้าเรียน จานวน
300-400 คน/ปีการศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะรับทราบกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนในหลักสูตร ปวช./ปวส. ซึ่ง
จะรับผู้เรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 สามารถสื่อสารโดยการอาศัยผู้ปกครอง ชุมชน ที่ผู้เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นอาศัยอยู่หรือมีบุตรหลานในวัยเรียน สามารถให้คาแนะนาและเข้ามาเรียนในวิทยาลัย
ฯได้
6. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น facebook line website ผ่าน
หัวหน้าส่วนราชการในการประชุมประจาเดือนของจังหวัด สถานีวิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแหล่ ง
ชุมชนต่างๆ
7. การออกแนะแนวผู้เรียนกับกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเป้าหมายโดยอาศัยข้อมูลเพิ่มเดิมที่
ผู้เรียนแจ้งไว้ว่าจบจากโรงเรียนใด จานวนเท่าไร ทาให้สามารถกาหนดเป้าหมายที่จะเข้าแนะแนวได้
8. การสร้ างความเชื่อมั่นให้กับผู้ ปกครองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็จะส่งผลตาอกลุ่ ม
เป้าหมายในการตัดสินใจ ส่งบุตรหลานและบุคคลที่รู้จักหรือการให้คาแนะนาเพื่อนบ้านเข้าเรียนใน
วิทยาลัยฯ

4.3 วิธีการดาเนินงาน
1. มอบหมายให้งานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมเข้าแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของวิทยาลัยฯ
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2. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในรอบปีการศึกษาของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3. ออกปฏิบัติงานตามแผนงานปฏิทินปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้จนครบกลุ่มเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้ในแต่ละหน่วยงาน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานราชการให้กับวิทยาลัยฯทราบ
5. กาหนดแผนการรับสมัครผู้เรียนให้ส อดคล้องกับแผนการรับสมัครของทางต้นสังกัดโดย
การประชุมคณะกรรมการการบริหารเพื่อกาหนดแนวทางการรับสมัครและทบทวนแผนการรับสมัคร
อีกครั้ง
6. แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับสมัครแต่ละวันและกิจกรรมต่างๆมี
การรายงานการรับสมัครทางระบบออนไลน์ มอบหมายให้แผนกสาขางานให้คาปรึกษาแก่ผู้เข้ามา
สมัครเรียนในสาขางานที่เปิดรับสมัคร
7. งานทะเบียนดาเนินการทางเอกสารการรับมอบตัวของผู้เรียนเกี่ยวกับเอกสารต่างๆไป
พร้อมกัน ผู้สมัครและผู้ปกครอง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้สมัครไปในคราวเดียวกัน
8. กาหนดวันลงทะเบียนประจาภาคเรียน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของจานวน
ผู้เรียนและเป็นการเช็คยอดผู้เข้าเรียนอีกครั้ง
9. ส่งมอบผู้เรียนให้กับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าค่ายนักเรียนใหม่เตรียม
ตัวเข้าเรียนสายอาชีพ

4.4 ผลการดาเนินงาน
จากการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับงานต่างๆ ได้ปฏิบัติสู่กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ
ของงานแต่ล ะงานทาให้ เกิดการรั บ รู้ข้อมู ล ข่าวสารหลากหลายช่อ งทางสู่ เป้า หมายคือผู้ ป กครอง
สนับสนุนและเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้บุตรหลานเข้าเรียนสายอาชีพ โดยเฉพาะเข้าเรียนกับวิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลา โดยสถิตินั ก เรี ยนนักศึก ษาที่เข้าศึ กษามีปริม าณที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับ รางวัล จาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการดาเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน

4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จอย่างสู.ใน
การดาเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
2. ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมีการวางแผนงานในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย
3. มีการปรับระบบการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น สามารถให้บริการกับผู้รับสมัครได้อย่างทั่วถึง
และสร้างความพึงพอใจ
4. ทาให้วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนเพิ่มขึ้น ขยับขึ้นเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง
5. นาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น
6. สร้างโอกาสให้กับผู้ปกครอง ให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนา
เยาวชนให้ได้รับการศึกษา
7. วิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน และรางวัลเป็นสถานศึกษาที่
ประสบความสาเร็จอย่างสูงในการดาเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม ตาบลบ่อยาง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
90000
โทรศัพท์ 074 3115 90 โทรสาร 074 3110 74
E-mail Saraban210@gmail.com Website www.Spc.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15
สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 14 มีนาคม พ.ศ.
2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล
พ.ศ. 2513 ได้ย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 จากจังหวัดสตูลมาเปิดสอนที่จังหวัดสงขลา
โดยทาการเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดน ถนนวิเชียรชม ตั้งอยู่
ด้านหน้า กองกากับ การตารวจภูธร และเปลี่ยนชื่อจากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่เป็น “โรงเรียน
ฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2513
พ.ศ. 2514 โรงเรียนการช่างสงขลาได้ย้ายไปตั้งที่ อาเภอหาดใหญ่ จึงได้ย้ายจากที่อาคาร
กองร้อยรักษาดินแดนมาตั้งที่โรงเรียนการช่างสงขลาเก่า เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา เป็นที่ดินของกรมการศาสนาและที่ราชพัสดุมีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะจากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15
เป็นโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชี วศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2515
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา เป็น
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
7 มิถุนายน 2534

การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขางานยานยนต์
-สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)

9
-สาขางานโครงสร้าง
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(เทียบโอน)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(เทียบโอน)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(เทียบโอน)
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพานิชยกรรม
-สาขางานการบัญชี(เทียบโอน)
-สาขางานเลขานุการ(เทียบโอน)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทพานิชยกรรม
-สาขาวิชาการเลขานุการ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
-สาขาวิชาศิลปการดนตรี
-สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเสริมสวย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สภาพชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา สภาพชุมชนโดยรอบมี
ลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรอยู่หนาแน่นในเขตอาเภอเมืองมีประชากรทั้งสิ้น 74,648 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย วิทยาลัยฯถูกรายล้อมด้วยสถานที่ราชการ สถานศึกษา วัดมากมาย
อาทิเช่น ศาลากลางจังหวัดสงขลา ศาลจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ที่ว่าการอาเภอเมือง สถานี
ตารวจ พิพิธภัณฑ์ส ถานแห่งชาติส งขลา ไปรษณีย์ส งขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม
โรงเรียนเทศบาล4 (แหลมทราย) วัดแหลมทราย วัดไทรงาม ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เป็นต้น
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การคมนาคมเพื่อเดินทางไป-มาวิทยาลัยฯสะดวก เนื่องจากใกล้สถานีขนส่งระหว่างสงขลา
กับจังหวัดใกล้เคียงและอาเภอใกล้เคียง ทั้งรถตู้ปรับอากาศ รถโดยสาร นอกจากนี้ยังใกล้กับท่าแพ
ขนานยนต์รับ-ส่งข้ามฟากทะเลอ่าวไทยระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลากับหัวเขาแดง อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา

สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตร สาขาประมง และสาขาขายส่ง ขายปลีก
เป็นสาคัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.5513.8012.31 และ 11.49 ตามลาดับโดยมีปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ยางพารา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา และผลิตภัณฑ์แปร
รูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลา (GPP) 16 สาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2550 ณ ราคา
ประจาปี 168,611 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยประชาการ 119,620 บาท /คน/ปี

สภาพสังคม
จังหวัดหวั ดสงขลา มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ ประกอบด้วย 16 อาเภอ มี
ประชากรประมาณ 1,347,277 คน อาเภอเมืองสงขลา มี 34 ชุมชน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด
สงขลา ส่ ว นใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมาเป็ นการพาณิ ช ยกรรม ประมงอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและอื่นๆ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งอยู่กลางชุมชน จึงมีทาเล ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สามารถเปิดทาการสอนได้หลากหลายสาขาวิชา และ
นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการลงนามความร่วมมือกับชุมชนสถานประกอบการ หน่วยงานในท้องถิ่น
ทั้งภาครัฐ เอกชน ดังนี้
1. โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
2. โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
3. โรงเรียนวิเชียรชม
4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
5. โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
6. เรือนจากลางสงขลา
7. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
8. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
9. สถานประกอบการที่นักศึกษาออกไปฝึกวิชาชีพ
โดยร่ ว มกั น จั ดการเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ทั้ง ระบบปกติ ระบบทวิภ าคี ระบบภาคสมทบ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และการบริการชุมชน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

270

97

0

367

ปวช.2

277

36

0

313

ปวช.3

154

35

0

189

รวม ปวช.

701

168

0

869

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

123

123

ปวส.2

0

119

119

รวม ปวส.

0

242

242

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

310

118

38.06

ปวส.2

146

108

73.97

รวม

456

226

49.56

แรกเข้า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

343

86

25.07

ปวส.2

123

59

47.97

รวม

466

145

31.12

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
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ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/
รองผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ

5

5

-

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง

32

32

31

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

3

3

2

พนักงานราชการ(อื่น)

6

-

-

ครูพิเศษสอน

12

12

12

เจ้าหน้าที่

19

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)

6

-

-

รวม ครู

47

47

45

รวมทั้งสิ้น

83

47

45

ประเภท
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

6

7

13

พาณิชยกรรม

0

1

1

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0

0

0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

0

1

รวมทั้งสิ้น

7

8

15

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคารเรียน

1

อาคารปฏิบัติการ

4

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

0

อาคารอื่น ๆ

2

รวมทั้งสิ้น

8

15

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลากร

68700.00

งบดาเนินงาน

11446700.00

งบลงทุน

694000.00

งบเงินอุดหนุน

9579415.00

งบรายจ่ายอื่น

4281950.00

รวมทั้งสิ้น

26070765.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีฝีมือ พอเพียง เลี้ยงชีพได้

เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพ สู่ชุมชน

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจั ด
การศึกษา
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาละฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรีย น โดยมุ่งเน้นความรู้คู่
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ

พันธกิจ
พัน ธกิจ ที่ 1 ส่ งเสริมคุณลักษณะของผู้ ส าเร็จการศึกษา ให้ มีความรู้ ทักษะ และการ
ประยุกต์ใช้ควบคู่กับคุ ณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
จัดการเรีย นการสอนที่มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับหรือ
มาตรฐานรายวิชา บริหารจัดการอย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและนานโยบายสู่การปฏิบัติ
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พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการ ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยสู่สังคม

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 1..1 นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคทฤษฎีตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
เป้าประสงค์ 1.2 นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติตาม
มาตรฐานรายวิชา
เป้ าประสงค์ 1.3 นั กเรียนนักศึกษาหรือผู้ เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าประสงค์ 2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรีย น ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิมหรือกาหนด
รายวิชาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ 2.2 เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและ
จานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด และได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ มีความพร้อมด้านคุณธรรม
จริยธรรมและความรู้ทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
เป้าประสงค์ 2.3 เพื่อบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์
และงบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2.4 สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบาย
สาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ 3.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กร
ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
การบริหารวิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
เป้าประสงค์ 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน โดยร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้เกิดงาน
สร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1
แผนงานโครงการ
1. โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ทุกสาขางาน
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. โครงการจัดอบรมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.2
แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3. โครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อรองรับการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3
แผนงานโครงการ
1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
2. โครงการเชิดชูเกียรติเด็กดีมีคุณธรรม
3. โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2.1
แผนงานโครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2
แผนงานโครงการ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ร่วมกับชมรมวิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ
PLC
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2.3
แผนงานโครงการ
1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรงกับสาขาวิชาชีพ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2.4
แผนงานโครงการ
1. โครงการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3. โครงการผู้บริหารพบปะสถานประกอบการและชุมชน
4. โครงการ Fix it Center
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5. โครงการอาชีวะอาสา
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
แผนงานโครงการ
1. โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3. โครงการทาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน
4. โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
แผนงานโครงการ
1. โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยร่วมกับชุมชน
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานการวิจัยพัฒนาชุมชน
4. โครงการจัดอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
5. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจข้อเท็จจริงทฤษฎีหลักการและเหตุผลเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
กลยุ ทธ์ที่ 1.2 จั ดการเรียนการสอนหรืออบรมให้ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะวิชาชีพที่ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา ให้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ มีทักษะ
การดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดอบรมหรือบูรณาการ การเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2.1 ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มี การปรั บปรุงวิ ช าเดิม หรือ กาหนดรายวิช าใหม่ใ ห้ ทั นต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่
กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ทาง
วิชาการ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
หรือมาตรฐานรายวิชา ตามระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้อง
สมบูรณ์
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กลยุทธ์ที่ 2.3 บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.4 นานโยบายสู่การปฏิบัติจนมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่ างๆ ใน
การจัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิชาการวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิ จั ย โดยผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึก ษา ผู้ เ รีย น โดยร่ ว มมือ กับ ชุม ชน เพื่อ ให้ เกิ ดงาน
สร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการ
รางวัลสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จ
อย่างสูงในการดาเนินกิจกรรมเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ชาติ
ๆ

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชนะเลิศ
ชาย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล ชนะเลิศ
และเกียรติบัตร ประเภทการแข่งขันช่าง
ซ่อมตัวถังรถยนต์ จากการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา โครงการ T-TEP
Student skill contest

ชาติ

บริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย

สถานศึกษานาร่องตามโครงการคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของหน่วย
ศึกษานิเทศก์

รางวัลอื่น จังหวัด
ๆ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง
ชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 15
ร้อยเกาะเกมส์

ภาค

หน่วยศึกษานิเทศก์

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รายการ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
สาหรับเมเกอร์รุ่นใหม่ (สายอาชีวศึกษา)
โครงงานไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสาหรับ
ผู้สูงอายุ ปี2560

รางวัล

ชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระยะสั้นอาหารจานเดียว ในงานประชุม
ชนะเลิศ
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28

ระดับ

ให้โดย

นานาชาติ บริษัทเชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สวทช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
และสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ
สถานศึกษานาร่องตามโครงการ
เสริมสร้างวคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

ให้โดย
หน่วยศึกษานิเทศน์
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียน รองชนะเลิศ จังหวัด
ข้อเสนอโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์
รุ่นใหม่

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญ รองชนะเลิศ ภาค
ทอง อุปกรณ์ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่
(สายเมน) สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน
ชนะเลิศ
เรือใบรายการ KOHPHANGANREGATTA
2018

สโมสรเรือใบเกาะพงัน อาเภอ
เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี

ภาค

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ ชาติ
จังหวัดสงขลา นาเสนอตัวอย่างโครงงาน

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษาใน
การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
จัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา จากก
รางวัลโล่เกียรติยศโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาจากหน่วยศึกษานิเทศก์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. โดยเน้น
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

ได้รับคัดผลงานจากคณะกรรมการรายการ ชนะเลิศ
สมรภูมิไอเดีย ผลงาน เตา 3 ระบบแบบ
ประหยัดพลังงาน

ชาติ

คณะกรรมการการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

รายการสมรภูมิไอเดีย

การนาเสนอสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาต้นแบบ ระดับภาค ภาคใต้

รางวัลอื่น ๆ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมาและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้

การนาเสนอสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ โครงงาน
ลูกพระวิษณุ SMART

รางวัลอื่น ๆ ภาค

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคใต้

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การ
คัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวด รองชนะเลิศ จังหวัด
ร้องเพลงสากลชาย

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์ค ชนะเลิศ
ซองคนพันธ์ R

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รองชนะเลิศ จังหวัด
ผลงานอุปกรณ์รื้อ-ถอดขดลวดมอเตอร์
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ ชนะเลิศ
ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
รองชนะเลิศ จังหวัด
ทองแดง ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วย
ระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ผลงาน
มาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญ รองชนะเลิศ จังหวัด
ทองแดง ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้ง
ย่าง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถัง
แยกขยะสะสมแต้มระบบRFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ
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รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานมาตร รางวัลอื่น ๆ ภาค
วัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่างผลิต รางวัลอื่น ๆ ภาค
ไฟฟ้า สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ
รางวัลอื่น ๆ ภาค
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กิจกนรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
อุปกรณ์รื้อ-ถอดขดลวดมอเตอร์ โครงการ
วันนักประดิษฐ์

สานักคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อุปกรณ์ช่วยถอดและประกอบบูชพัดลม
โครงงานวันนักประดิษฐ์

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ผลงานฝาปิดกระทะสาหรับเคี่ยวน้าตาล
เพื่อประหยัดพลังงาน เวลา และ
อเนกประสงค์

กระทรวงพลังงานร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานชุดล้าง
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว การ

ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ภาค
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รางวัล

ระดับ

ให้โดย

แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ระดับ
ภาค ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขัน รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจาน
เดียว การแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ ระดับชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทอง การประเมิน
มาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

รางวัลชนะเลิศค่ายย่อยดีเด่น (ผ่านเกณฑ์ ชนะเลิศ
มาตรฐาน) อันดับ 1 งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นางสาวนิคม เกิดทิพย์
ชนะเลิศ นานาชาติ บริษัทเชพรอนประเทศไทยสารวจและผลิติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์สาหรับ
จากัด สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เมเกอร์รุ่นใหม่ (สาย
เทคโนโลยี (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์
อาชีวศึกษา)โครงงานไม้เท้าแจ้ง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสานักงาน
เตือนการล้มของผู้สูงอายุ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
นายอรรถพล ดือเร๊ะ
ชนะเลิศ นานาชาติ บริษัทเชพรอนประเทศไทยสารวจและผลิติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์สาหรับ
จากัด สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เมเกอร์รุ่นใหม่ โครงงานไม้เท้า
เทคโนโลยี (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์
แจ้งเตือนการล้มสาหรับผู้สู.อายุ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
นางสาวสลินพรรณ ดาฤทธิ์
ชนะเลิศ นานาชาติ บริษัทเชพรอนประเทศไทยสารวจและผลิติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์สาหรับ
จากัด สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เมเกอร์รุ่นใหม่ (สายอาชีวะ)
เทคโนโลยี (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์
โครงงาน ไม้เท้าแจ้งเตือนการ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสานักงาน
ล้มสาหรับผู้สูงอายุ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

25
ชื่อ-สกุล/รายการ

นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น อาหารจานเดียว ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค ภาคใต้

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ ภาค

ให้โดย

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอ
โครงการ รางวัลนักิดสิ
คื ่งประดิษฐ์คนรุ่นนใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานังานคณะกรรมการ
ชนะเลิศ
การวิจัยแห่งชาิติ

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอ
โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายภิรมย์ นาคสีทอง
ได้รับคัดเลือกผลงานเตา 3 ระบบแบบประหยัด
พลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

รายการสมรภูมิไอเดีย

นายรัตนพล ศรีปานรอด
ได้รับคัดเลือกผลงานเตา 3 ระบบแบบประหยัด
พลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

รายการสมรภูมิไอเดีย

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางปัทมา มรรคโช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายจีรศักดิ์ นวลละออง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการอาชีว
ศึกษษ

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่อง
กรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่อง
กรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางปัทมา มรรคโช
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่อง
กรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายจีรศักดิ์ นวลละออง
างวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่อง
กรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่อง
กรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รอง
จังหวัด สานักงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอด
อาชีวศึกษา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รอง
จังหวัด สานักงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอด
อาชีวศึกษา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รอง
จังหวัด สานักงาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอด
อาชีวศึกษา
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายภิรมย์ นาคสีทอง
ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
รางวัล่ชนะเลิศ ผลงานมาตรวัดบอกค่าเงินบาท สุดยอด
คณะกรรมการการ
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
อาชีวศึกษา
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตพล ศรีปานรอด
างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ผลงาน
มาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ผลงาน
มาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางละออศรี อุ้ยกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจาก
เตาปิ้งย่าง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง
ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง

รอง
จังหวัด สานักงาน
ชนะเลิศ
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
ชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
ชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
ชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิาฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค

รอง
ภาค
ชนะเลิศ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัล ระดับ

ให้โดย

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา กา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะสะสม
แต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะสะสม
แต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะสะสม
แต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอก อื่น ๆ
ค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาววราภรณ์ ศิริครินทร์
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอก อื่น ๆ
ค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานเตาปิ้งย่างผลิต
ไฟฟ้า สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัล
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุดล้าง อื่น ๆ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา
ภาคใต้

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัล
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุดล้าง อื่น ๆ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา
ภาคใต้

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วยถอด
และประกอบบูชพัดลม โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วยถอด
และประกอบบูชพัดลม โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วยถอด
และประกอบบูชพัดลม โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

นายจารูญ วงศ์กระจ่าง
รางวัล
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม ผลงานฝาปิด อื่น ๆ
กระทะสาหรับเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัดพลังงาน เวลา
และอเนกประสงค์ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษา
เพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน

ให้โดย

ชาติ

กระทรวงพลังงาน
ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภิรมย์ นาคสีทอง
รอง
ชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รอง
ชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายตนุภัทร ประสานรมย์
รอง
ชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ ระดับภาค

ชนะเลิศ ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ

รางวัล
อื่น ๆ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายปรัชญา ทองด้วง
รางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย การประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน โดย สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัล

ระดับ

ชนะเลิศ จังหวัด

นายกนกเพชร มากรรักษ์
ชนะเลิศ ภาค
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง
ประเภทชายเดี่ยว การแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ภาค ครั้งที่ 15 ร้อยเกาะเกมส์ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวกุลนิดา มานะชานิ
ชนะเลิศ นานาชาติ บริษัทเชพรอนประเทศไทยสารวจ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
และผลิติ จากัด สานักงานพัฒนา
สาหรับเมเกอร์รุ่นใหม่ (สายอาชีวศึกษา)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
โครงงานไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสาหรับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ผู้สูงอายุ ปี2560 โดย บริษัทเชฟรอน
แห่งชาติ (อพวช.) และสานักงาน
ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค
ศ.)
นางสาวรุจิรา ภูมิ
ชนะเลิศ นานาชาติ บริษัทเชพรอนประเทศไทยสารวจ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
และผลิติ จากัด สานักงานพัฒนา
สาหรับเมเกอร์รุ่นใหม่ (สายอาชีวศึกษา)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)
โครงงานไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสาหรับ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ผู้สูงอายุ ปี2560 โดย บริษัทเชฟรอน
แห่งชาติ (อพวช.) และสานักงาน
ประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ศ.)
เทคโนโลยี
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายปรเมศร์ รัตนะ
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียน ชนะเลิศ
ข้อเสนอโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการการวิจัย
แห่งชาติ

นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียน ชนะเลิศ
ข้อเสนอโครงการ รางวัลนักคิดประดิษฐ์
รุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายธนกร แก้วล้วน
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน
เรือใบรายการ
KHOPHANGANREGATTA

ชนะเลิศ ภาค

สโมสรเรือใบเกาะพงัน อาเภอเกาะพ
งัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี

นายอภิสิทธิ์ แก้วล้วน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
เรือใบรายการ
KHOPHANGANREGATTA

ชนะเลิศ ภาค

สโมสรเรือใบเกาะพงัน อาเภอเกาะพ
งัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี

นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัล
ได้รับคัดเลือก ผลงาน เตา 3 ระบบ
อื่น ๆ
แบบประหยัดพลังงาน รายการสมรภูมิ
ไอเดีย

ชาติ

รายการสมรภูมิไอเดีย

นายเมทนี ทองนวน
รางวัล
ได้รับคัดเลือก ผลงาน เตา 3 ระบบ
อื่น ๆ
แบบประหยัดพลังงาน รายการสมรภูมิ
ไอเดีย

ชาติ

รายการสมรภูมิไอเดีย

นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รางวัล
ได้รับคัดเลือก ผลงาน เตา 3 ระบบ
อื่น ๆ
แบบประหยัดพลังงาน รายการสมรภูมิ
ไอเดีย

ชาติ

รายการสมรภูมิไอเดีย

นายปรัชญา ทองด้วง
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
ชนะเลิศ
ประกวดร้องเพลงสากลชาย การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

34
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายสักรินทร์ หลีเจริญ
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวง
ดนตรีโฟร์ค์ซองคนพันธ์ R การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปฏิพัทธ์ ไชยยุโก
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี
โฟร์คซองคนพันธ์ R การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายธีรภัทร สอนมา
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี
โฟร์คซองคนพันธ์ R การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายศราวิน จองนุ้ย
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรี
โฟร์คซองคนพันธ์ R การประชุม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

35
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายสุรินทร์ ชายมะ
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
ชนะเลิศ
ทอง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอดขดลวด
มอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภานุพงศ์ สุขัมภ์
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
ชนะเลิศ
ทอง ผลงานอุปกรณ์ร้อถอดขดลวด
มอเตอร์สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายซัลมาน สืบประดิษฐ์
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ
ชนะเลิศ
ทอง ผลงานอุปกรณ์ร้อถอดขดลวด
มอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายศุภมิตร คงสุวรรณ
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายธีรนัย นุชประเสริฐ
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

36
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์ ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รอง
จังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง ผลงานถังขยะสะสม
แต้มด้วยระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายศรายุทธ คารวะ
รอง
จังหวัด
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง ผลงานถังขยะสะสม
แต้มด้วยระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอลงกรณ์ เทพทวี
รอง
จังหวัด
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
ชนะเลิศ
ทองแดง ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วย
ระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายจีรวัฒน์ สายปัน
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงิน
บาท

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด

37
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน
ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงิน
บาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอานาจ จันทนิล
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง ผลงานชุดผลิตไฟฟ้า
จากเตาปิ้งย่าง สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายฉัตรมงคล สงวนเขียว
รอง
จังหวัด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับหรียญ ชนะเลิศ
ทองแดง ผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าจากเตา
ปิ้งย่าง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายวราวุฒ กิ้มเส้ง
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับ
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง ผลงานชุดผลิตไฟฟ้า
จากเตาปิ้งย่าง สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สงขลา

สานักงานคณะิกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายธนพล เอียดสุย
รอง
ภาค
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ชนะเลิศ
อันดับ 1 ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

38
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายธีรนัย นุชประเสริฐ
รอง
ภาค
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ชนะเลิศ
อันดับ 1 ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รอง
ภาค
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ชนะเลิศ
อันดับ 1 ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายภานุพงษ์ สุขัมภ์
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อื่น ๆ
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายซัลมาล สืบประดิษฐ์
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อื่น ๆ
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อื่น ๆ
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถัง อื่น ๆ
ขยะสะสมแต้มระบบ RFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายเมทนี ทองนวน
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถัง อื่น ๆ
ขยะสะสมแต้มระบบ RFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอนุชา เกตุสุวรรณ์
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถัง อื่น ๆ
ขยะสะสมแต้มระบบ RFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอลงกรณ์ เทพทวี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง มาตรวัด
ค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง มาตรวัด
ค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

40
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายจีรวัฒน์ สายปัน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง มาตรวัด
ค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคใต้

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอานาจ สงวนเขียว
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่าง
ผลิตไฟฟ้า สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายวรวุฒิ กิ้มเส้ง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่าง
ผลิตไฟฟ้า สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายฉัตรมงคล สงวนเขียว
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่าง
ผลิตไฟฟ้า สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายเมทนี ทองนวน
รางวัล
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ อื่น ๆ
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัล
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ อื่น ๆ
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมื
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ภาคใต้

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

41
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายซัลมาน สืบประดิษฐ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์
โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์
โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายอลงกรณ์ เทพทวี
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อื่น ๆ
อุปกรณ์ช่วยถอดและประกอบบูชพัดลม
โครงการวันนักประดิษฐ์

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงาน
อื่น ๆ
อุปกรณ์ช่วยถอดและประกอบบูชพัดลม
โครงการวันนักประดิษฐ์

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัล
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอด
อื่น ๆ
เยี่ยม ผลงานฝาปิดกระทะสาหรับเคี่ยว
น้าตาลเพื่อประหยัดพลังงาน เวลา และ
อเนกประสงค์ โครงการทีมเทคนิคและ
อาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรัก

ชาติ

กระทรวงพลังงานร่วมกับสานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเมทนี ทองนวน
รางวัล
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอด
อื่น ๆ
เยี่ยม ผลงานฝาปิดกระทะสาหรับเคี่ยว
น้าตาลเพื่อประหยัดพลังงาน เวลา และ
อเนกประสงค์ โครงการทีมเทคนิคและ
อาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรัก

ชาติ

กระทรวงพลังงานร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานชุดล้าง

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

42
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานชุดล้าง
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ผลงานชุดล้าง
เครือ่ งกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ

รอง
ชาติ
ชนะเลิศ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป
ชนะเลิศ ภาค
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายฐ่าปกรณ์ ห้องฉิ้น
ชนะเลิศ ภาค
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว
การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคใต้

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะ
อาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะ
อาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

นายธนพล เอียดสุย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พัก
อาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7

ชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

นายศุภมิตร คงสุวรรณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พัก
อาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7

ชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ชนะเลิศ
ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พัก
อาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

นางอลกรณ์ เทพทวี
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ชนะเลิศ
ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พัก
อาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยรัตภูมิ

นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ชนะเลิศ
ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พัก
อาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

นายเมทนี ทองนวน
รอง
จังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ชนะเลิศ
ทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พัก
อาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจั ดการอาชีว ศึกษา เป็ น การจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้ ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้ มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้ า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี จิ ต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง
มีป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ค วามส าเร็ จ ในการดาเนิ น การตามนโยบายส าคั ญของหน่ ว ยงานต้น สั ง กั ดหรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้ห ลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามี ความส าเร็ จ ในการดาเนิน การบริ ห ารจั ดการสถานศึก ษา ตามนโยบายส าคัญ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริ การทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่ว มกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความรู้
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 145 คน จากจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
466 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา 31.11
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้า
ทางานและศึกษาต่อ และวิทยาลัยฯ ได้รับผลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติ Best trice การเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
44 คน
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 14 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
1.2.3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 31.81 สถานประกอบการร้านเล็กมอเตอร์ไซด์
ให้การยอมรับผู้เรียนในวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
1.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จานวน 29 ผลงาน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติจานวน 29 รางวัล
1.3.3) ผลสะท้อน :
วิทยาลัยฯได้รับการเชิญจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเตาเคี่ยวน้าตาลอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายพลังงานและฝาปิดกระทะเคี่ยวน้าตาลเพื่อ
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ประหยัดพลังงานเวลาและอเนกประสงค์ ในงาน open hose เปิดบ้านพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
องค์ความรู้ด้านพลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภารกิจด้านพลังงาน
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และสานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
1.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งสิ้น 15 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จานวน 11 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จานวน 2 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จานวน 2 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด
- นายปรัชญา ทองด้วง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลชาย
- นายสักรินทร์ หลีเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายปฏิพัทธ์ ไชยยุโก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายธีรภัทร์ สอนมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายศราวิน จองนุ้ย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายธนพล เอียดสุย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่
พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายศุภมิตร คงสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายศุภฤกษ์ ชูเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายอลงการณ์ เทพทวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายเมทนี ทองนวน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
- นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว
- นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะ
อาหารจานเดียว
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
- นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น ทักษะอาหารจานเดียว

49
- นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว
1.4.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนของวิทยาลัย สารพัดช่างสงขลา ได้รับการยอมรับจากผลงานที่
ส่งเข้าแข่งขัน โดยรับมอบรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 133 คน
จานวนผู้เรี ยนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ล งทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 98 คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 111
คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 96 คน
1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น มี
ผลการประเมิน ร้อยละ 89.61
1.5.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการภายในจังหวัดสงขลา
1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.6.1) เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 133 คน
จานวนผู้เรี ยนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ล งทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 98 คน
จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 73
คน
จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับ ชาติขึ้นไป 27
คน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 43.29
16.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการ
อาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
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1.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.7.1) เชิงปริมาณ :
- ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 195 คน
- ผู้เรียนที่มีงานทา จานวน 22 คน
- ผู้เรียนที่ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 20 คน
- ผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จานวน 125 คน
- ผู้เรียนที่ว่างงาน จานวน 16 คน
- ที่ไม่สามารถติตามได้ จานวน 12 คน
1.7.2) เชิงคุณภาพ :
ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหลั ก สู ต ร
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้นสู ง ในปีก ารศึกษาที่ผ่ านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ
ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 85.60
1.7.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการ
อาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้าน
ทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
2.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 145 คน จากจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
466 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา 31.11
2.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้า
ทางานและศึกษาต่อ และวิทยาลัยฯ ได้รับผลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติ Best trice การเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ได้รับเกียรติบัติเหรียญเงิน
2.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
44 คน
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 14 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
2.2.3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 31.81 สถานประกอบการร้านเล็กมอเตอร์ไซด์
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ให้การยอมรับผู้เรียนในวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
2.3 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จานวน 29 ผลงาน
2.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติจานวน 29 รางวัล
2.3.3) ผลสะท้อน :
วิทยาลัยฯได้รับการเชิญจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเตาเคี่ยวน้าตาลอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายพลังงานและฝาปิดกระทะเคี่ยวน้าตาลเพื่อ
ประหยัดพลังงานเวลาและอเนกประสงค์ ในงาน open hose เปิดบ้านพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
องค์ความรู้ด้านพลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภารกิจด้านพลังงาน
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่ง ชาติ และสานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2.4 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2.4.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งสิ้น 15 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จานวน 11 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จานวน 2 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จานวน 2 คน
2.4.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด
- นายปรัชญา ทองด้วง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลชาย
- นายสักรินทร์ หลีเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายปฏิพัทธ์ ไชยยุโก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายธีรภัทร์ สอนมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายศราวิน จองนุ้ย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายธนพล เอียดสุย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่
พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายศุภมิตร คงสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายศุภฤกษ์ ชูเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายอลงการณ์ เทพทวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
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- นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายเมทนี ทองนวน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
- นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว
- นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะ
อาหารจานเดียว
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
- นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น ทักษะอาหารจานเดียว
- นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว
2.4.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับการยอมรับจากผลงานที่
ส่งเข้าแข่งขัน โดยรับมอบรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5.1) เชิงปริมาณ :
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 133 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 98 คน
- จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 111
คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 96
คน
2.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น มี
ผลการประเมิน ร้อยละ 89.61
2.5.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการภายในจังหวัดสงขลา
2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2.6.1) เชิงปริมาณ :
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 133 คน
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- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 98 คน
- จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
73 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
27 คน
2.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 43.29
2.6.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการ
อาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
2.7 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
2.7.1) เชิงปริมาณ :
- ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 195 คน
- ผู้เรียนที่มีงานทา จานวน 22 คน
- ผู้เรียนที่ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 20 คน
- ผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จานวน 125 คน
- ผู้เรียนที่ว่างงาน จานวน 16 คน
- ที่ไม่สามารถติดตามได้ จานวน 12 คน
2.7.2) เชิงคุณภาพ :
ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหลั ก สู ต ร
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้นสู ง ในปีการศึกษาที่ผ่ านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ
ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 85.60
2.7.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการ
อาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ตามรายการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
3.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 145 คน จากจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น
จานวน 466 คน
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3.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา 31.11
3.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึก ษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้า
ทางานและศึกษาต่อ และวิทยาลัยฯ ได้รับผลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติ Best trice การเพิ่ม
สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
อย่างมีความสุข จากเป้าหมาย 8,500 คน ผู้เข้าร่วม 7,724 คน
3.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่ อส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
อย่างมีความสุข จากเป้าหมาย 8,500 คน ผู้เข้าร่วม 7,724 คน ร้อยละ 90.87 มีผลการประเมิน
อวท. ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค ภาคใต้
3.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ดังโครงการดังนี้
- โครงการปฐมนิเทศ/ค่ายคุณธรรมฯ
- โครงการธนาคารคนดี
- โครงการไหว้ครู
- โครงการอบรมผู้นาชมรมและองค์การฯ
- โครงการฝีมือชนคนอาชีว(บริการชุมชน)
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด
- โครงการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- โครงการทาดีเพื่อแม่
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
- โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน
- โครงการ project contest 2018
- โครงการ Folksong contest to be No.1
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
- โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
- โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ
- โครงการธนาคารขยะ
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- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
- โครงการทาบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษานาร่อตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาจากหน่วยนิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา นาเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
อาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณ ธรรมอาชี ว ศึก ษา จากกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ รับ โล่ เกี ย รติ ย ศโครงการเสริม สร้ างคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.โดยเน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ระดับ
ภาค ภาคใต้ และได้รับรางวัลการนาเสนอโครงงานสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคใต้ โครงงาน ลูกพระวิษณุ SMART
3.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
3.3.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เรียนที่ประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
44 คน
2. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 14 คน
3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว
3.3.3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 31.81 สถานประกอบการร้านเล็กมอเตอร์ไซด์
ให้การยอมรับผู้เรียนในวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ผู้เรียน
ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซด์ และได้รับความไว้วางใจจากชุมชน
3.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
3.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จานวน 29 ผลงาน
3.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติจานวน 29 รางวัล
3.4.3) ผลสะท้อน :
วิทยาลัยฯได้รับการเชิญจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเตาเคี่ยวน้าตาลอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายพลังงานและฝาปิดกระทะเคี่ยวน้าตาลเพื่อ
ประหยัดพลังงานเวลาและอเนกประสงค์ ในงาน open hose เปิดบ้านพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนา
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พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
องค์ความรู้ด้านพลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภารกิจด้านพลังงาน
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรั บจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และสานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
3.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3.5.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งสิ้น 15 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จานวน 11 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จานวน 2 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จานวน 2 คน
3.5.2) เชิงคุณภาพ :
1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด
- นายปรัชญา ทองด้วง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงสากลชาย
- นายสักรินทร์ หลีเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายปฏิพัทธ์ ไชยยุโก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายธีรภัทร์ สอนมา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายศราวิน จองนุ้ย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R
- นายธนพล เอียดสุย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่
พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายศุภมิตร คงสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายศุภฤกษ์ ชูเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายอลงการณ์ เทพทวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโ,ยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
- นายเมทนี ทองนวน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการต่อวงจรไฟฟ้า
สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมครั้งที่ 7
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
- นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป ได้รับรางวั ลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว
- นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะ
อาหารจานเดียว
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ
- นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น ทักษะอาหารจานเดียว
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- นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว
3.5.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับการยอมรับจากผลงานที่
ส่งเข้าแข่งขัน โดยรับมอบรางวัลจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.1) เชิงปริมาณ :
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 133 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 98 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 111
คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 96
คน
3.6.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกที่สาเร็จการศึกษาของรุ่น มี
ผลการประเมิน ร้อยละ 89.61
3.6.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
หลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ
กับสถานประกอบการภายในจังหวัดสงขลา
3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
3.7.1) เชิงปริมาณ :
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 133 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้า งของ
หลักสูตร 98 คน
- จานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
73 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
27 คน
3.7.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 43.29
3.7.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นการ
อาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
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3.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
3.8.1) เชิงปริมาณ :
- ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 195 คน
- ผู้เรียนที่มีงานทา จานวน 22 คน
- ผู้เรียนที่ประกอบอาชีพอิสระ จานวน 20 คน
- ผู้เรียนที่ศึกษาต่อ จานวน 125 คน
- ผู้เรียนที่ว่างงาน จานวน 16 คน
- ที่ไม่สามารถติตามได้ จานวน 12 คน
3.8.2) เชิงคุณภาพ :
ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหลั ก สู ต ร
ประกาศนีย บั ตรวิช าชีพชั้นสู ง ในปีการศึกษาที่ผ่ านมา มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และ
ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 85.60
3.8.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จ
การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสงขลาที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นก าร
อาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.9.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 6
กิจกรรม
3.9.2) เชิงคุณภาพ :
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรี ยน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จานวน
116 คน
โดยดาเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จานวน
293 คน
โดยดาเนิน โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ อาเภอเมืองสะเดา และโครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อาเภอเมืองสงขลา
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จานวน
501 คน
โดยด าเนิ น โครงการพระราชดาริ ฯ พั ฒ นาวิช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน
โครงการสอน 108 อาชีพในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคใต้ โครงการของขวัญจากอาชีวศึกษาช่วงเทศการปีใหม่
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จานวน 15 คน

59
โดยดาเนิน โครงการกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุ
ปลาบึก
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิ ต
อาสา 5 นวัตกรรม คือ
1. การประดิษฐ์ของชาร่วย
2. การทาขนมจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระหรี่ปั๊บ)
4. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ลูกตาลกรอบ)
3.9.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯส่งเสริม สนับสนุนให้ ค รู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ให้บริการชุมชน บริการวิชาการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาแกชุมชนที่ใกล้เคียงเป็นประจาต่อเนื่อง
ทุกปี โดยชุมชนให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา
4.1.2 จุดเด่น
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีว ศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภู มิปัญญาไทย มีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งอย่างมีความสุข จากเป้าหมาย 8,500 คน ผู้เข้าร่วม 7,724 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.87 มีผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทอง ในระดับภาค ภาคใต้
โดยวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษานาร่อตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาจากหน่วยนิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา นาเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
อาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษา
คุณ ธรรมอาชี ว ศึก ษา จากกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ รับ โล่ เกี ย รติ ย ศโครงการเสริม สร้ างคุ ณธรรม
จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.โดยเน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ระดับ
ภาค ภาคใต้ และได้รับรางวัลการนาเสนอโครงงานสถานศึกษาพัฒ นาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคใต้ โครงงาน ลูกพระวิษณุ SMART
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯเมื่อเทียบกับแรกเข้า ยังพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ต่า
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4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดกิจ กรรมช่ว ยเหลื อดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูที่ปรึกษาและทาข้อมูล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ ไขปัญหานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อลดปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 3 ประเภทวิชา คือ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพานิชยกรรม และประเภทวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร มี
การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนอย่างเป็นระบบ 1 ประเภทวิชา ร้อยละของประเภทวิชาที่
จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 33.33
1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยการมีสถานประกอบการมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและความต้องการของสถาน
ประกอบการ คือ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ระบบทวิภาคี สาขางานยานยนต์ระบบทวิภาคี สาขา
งานไฟฟ้ากาลัง สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคโนโลยี
งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัต รวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยการมีสถานประกอบการมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จานวน 15 สาขาวิชา
มีส าขาวิช าที่มีการพัฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิ ช าเดิม หรือกาหนดรายวิช า
เพิ่มเติม จานวน 8 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒ นาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็น
ร้อยละ 53.33
1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯมี การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีการพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุ งรายวิช า หรื อ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
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1.3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.3.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จานวน 15 สาขาวิชา
สาขาวิชาที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ จานวน 15 สาขาวิชา ร้อยละของ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 100.00
1.3.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโดยมีการวิเคราะห์
หลั กสู ต รรายวิ ช า มีก ารบู ร ณาการคุ ณธรรมจริยธรรม คุณ ลั กษณะที่ พึงประสงค์แ ละปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
การกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ และมีการกาหนดแนวทางการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง จานวน 15 สาขาวิชา
1.3.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนของวิทยาลันฯ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มีการ
กาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีคุณภาพ
1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ : จานวนครูผู้สอนทั้งหมดของวิทยาลัยฯ 55 คน จานวนครูผู้สอนที่
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 54 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 98.18
1.4.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1 การจัดการเรียนการสอน
2.1.1) เชิงปริมาณ :
1. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีจานวนครูทั้งหมด 55 คน มีจานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาวิชา 52 คน คิดเป็นร้อยละ 94.54
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 54 คน
3. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 54 คน
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 54 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 40 คน
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2.1.2) เชิงคุณภาพ :
1. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีจานวนครูทั้งหมด 55 คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
98.18
3. จานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
5. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72
2.1.3) ผลสะท้อน : ผู้ปกครองและบุคลภายนอกให้ความไว้ในการระบบการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยฯ โดยส่งบุตรหลานเข้าศึกษาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีผู้เรียนสมัคร
เรียนตามเป้าหมายการรับของวิทยาลัยฯ
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 54 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 54 คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 54 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 54 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 54 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ :
วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 55 คน
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรี ยนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.18
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.18
2.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้ เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
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ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในการ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ตามเป้าแผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2561
2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2.3.1) เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทีมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 71 ห้อง
2.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู
ในการจัดการเรียนการสอน 71 ห้อง ร้อยละ 100.00
2.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู.เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย = 4.07
3) ด้านการบริหารจัดการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
3.1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
3.1.1) เชิงปริมาณ :
วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนทั้งหมด 49 คน
- ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาคนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยเแพร่ จานวน 5 คน
*หมายเหตุ ไม่นับครูจ้างสอนรายชั่วโมง
3.1.2) เชิงคุณภาพ :
วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนทั้งหมด 49 คน
- ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.91
- ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.91
- ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.91
- ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 85.45
- ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาคนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยเแพร่ จานวน 5 คน 10.20
ร้อยละของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 78.77

64
3.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ภายในหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นประจา
3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
3.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลาการที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
100.00
3.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ดาเนินการดังนี้
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 แต่งตั้ง
คาสั่งการจัดทามาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- วิทยาลัยดาเนิ นโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ.2561
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา แต่งตั้งคาสั่งการจัดทา
มาตรฐานการอาชีว ศึกษาของวิทยาลั ยสารพัดช่างสงขลา กาหนดปรัช ญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
วิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
- วิทยาลัยฯมีการนานวัตกรรมในการบริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษา คือ การตั้งกลุ่มไลน์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามาใช้ในการจัดการภายในสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอนสื่อ
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา Facebook fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา RMS 2016
3.2.3) ผลสะท้อน : ผู้ บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
สถานศึกษาที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการมีส่วนราวในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสู.สาหรับบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
3.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ มีผ ลการประเมินประสิทธิภ าพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และมีผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจั ดการสถานศึกษา โดยการ
ดาเนินโครงการเช่าซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญจะพัฒนากลุ่มผู้เรียน ครู และบุคลากร
3.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทัน สมัย และมีข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้ เว็ปไซด์วิทยาลั ยสารพัดช่างสงขลามีข้อมู ล
พื้นฐาน 9 ประการ การตั้งกลุ่มไลน์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามาใช้ในการจัดการภายในสถานศึกษา
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ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนสื่ อ การสอนออนไลน์ ของวิท ยาลั ยสารพั ดช่ างสงขลา Facebook
fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา RMS 2016
3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3.4.1) เชิงปริมาณ :
1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จานวน 15 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จานวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 53.33
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 42.92
3.4.2) เชิงคุณภาพ :
-วิทยาลัยฯจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 8 สาขาวิชา คือ สาขางานยานยนต์ ทวิ
ภาคี สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิคซ่อม
ตัวถังและสีรถยนต์ทวิภาคี สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะทวิภาคี สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ทวิภ าคี สาขางานอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ อุต สาหกรรมทวิภ าคี จั ดการศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นต้นตอน ดังนี้
-ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 21 แห่ง และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯ จัดทาแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ และมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี
-ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯ จัดให้มีกระบวนการรับสมัครเรียน คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
ประจาทุกปี มีการปฐมนิเทศ และการประชุมผู้ปกครอง
มีแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
และมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี จัดระบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี โดยให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาลงเวลาการฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการเป็ น
รายบุคคลพร้อมทั้งบันทึกการปฏิบัติงาน
-ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ให้ ค รู ผู้ ส อนในวิ ท ยาลั ย เข้ า นิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการสอนในสถาน
ประกอบการ มีการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาและจัดให้นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่วิทยาลัยฯจัดขึ้น
-ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ ที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 76 คน
จากจานวนผู้เรียนแรกเข้า 176 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 มีการติดตามผู้เรียนและประเมินผลการมี
งานทาของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา
2561
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วิทยาลัยฯได้รายงานการจัดทาโครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแผน ประจาปี
การศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 17 โครงการ มีการดาเนินการตาม 15 โครงการ และไม่ดาเนินการตาม
แผน 2 โครงการ
3.4.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัด
สงขลา เข้าร่วมลงนามความร่ วมมือในการจัดการเรียนการสอนแก้นักเรียนนักศึกษา มีการจัดให้มีครู
ฝึกในสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระบบทวิภาคี
3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.5.1) เชิงปริมาณ :ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน (หลักสูตร ปวช./ปวส.) จานวน 11 สาขาวิชา จากจานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. จานวน 15 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 73.33
3.5.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีแผนงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งลงนามความร่วมมือใน
การจั ดการอาชีว ศึกษาและผลิ ตบุ คลากรด้านอาชีพให้ ส นองต่อความต้อ งการของหน่ว ยงานตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 14 แห่ง
-วิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานภายนอก เพื่อฝึกอาชีพ
ให้กับนักเรียน เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา โรงเรียนชัย
มงคลวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม
วิทยาลัยฯมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคีร่วมกับสถานประกอบการ
จานวน 64 แห่ง
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ จานวน
8 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิ คซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ทวิภ าคี สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะทวิภาคี สาขางานไฟฟ้ากาลังทวิภาคี สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทวิภาคี มี
การจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียน จานวน 6 สาขางาน คือ สาขางาน
ตั ว ถั ง และสี ร ถยนต์ สาขางานเทคโนโลยี โ ครงสร้ า งการเชื่ อ มโลหะ สาขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยฯจึงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75.00
3.5.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสถาน
ประกอบการที่ให้การยอมรับและช่วยเหลือวิทยาลัยฯด้วยดีอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ ในการจั ดให้ มีครู ฝึ กผู้ เชี่ยวชาญทาการจัดการเรีย นการสอนแก่ผู้ เรียน มีการระดม
ทรัพยากรทั้งด้านการบริจาคทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปี และการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
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3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
3.6.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานทั้งหมดของวิทยาลัยฯ
จานวน 71 ห้อง ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวน 71 ห้อง ร้อยละของห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 100.00
วิทยาลัยฯ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม
ระบบสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาปรับปรุงบารุงรักษาอยู่เสมอ
พร้อมให้บริการแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจของงานสาธารณูปโภคและ
ซ่อมบารุง ค่าเฉลี่ย = 3.71 ระดับความคิดเห็นมาก งานภูมิทัศน์ค่าเฉลี่ย = 3.64 ระดับความ
คิดเห็นมาก งานรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย = 3.41 ระดับความคิดเห็นมาก
3.6.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ ห้ องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียน และมีการพัฒนาปรับปรุงดูแล
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ให้ มี ค วามพร้ อ มและเพีย งพอต่ อ การใช้ง าน โดยการมีส่ ว นร่ ว มของครู
บุคลากร ผู้เรียนอยู่เสมอ
3.6.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียน ผู้ ปกครอง และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการวิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลา มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคาร สถานที่
ห้องเรียนเพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย = 3.58
3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.7.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯ มีระบบสาธารณูปโภคพื้ นฐาน ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา การคมนาคม ระบบสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
บารุงรักษาอยู่เสมอพร้อมให้บริการแก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจของ
งานสาธารณูปโภคและซ่อมบารุง ค่าเฉลี่ย = 3.71 ระดับความคิดเห็นมาก งานภูมิทัศน์ค่าเฉลี่ย =
3.64 ระดับความคิดเห็นมาก งานรักษาความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย = 3.41 ระดับความคิดเห็นมาก
3.7.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียน และมีการพัฒนาปรับปรุงดูแล
สภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ ให้ มี ค วามพร้ อ มและเพีย งพอต่ อ การใช้ง าน โดยการมีส่ ว นร่ ว มของครู
บุคลากร ผู้เรียนอยู่เสมอ
3.7.3) ผลสะท้ อน : ความพึง พอใจของผู้ ใ ช้บ ริก ารในระบบสาธารณูป โภคพื้ นฐาน
ค่าเฉลี่ย = 3.58
3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.8.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้ องสมุ ด มีการ
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่า ปี
การศึกษา 2561 มีผู้เรียนทั้งหมดระดับ ปวช.,ปวส. จานวน 1,057 คน และหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น จานวน 1,514 คน มีสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งสิ้น 23,795 ครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 100
3.8.2) เชิงคุณภาพ :
วิทยาลัยฯ มีแผนงานโครงการพัฒนาสานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การ
จัดตั้งศูนย์ ประสานงานขับ เคลื่ อนหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา การจั ดอบรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม/โฮมเธียร์เตอร์
วิทยาลัยฯ มีศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้
ห้องสมุดของวิทยาลัยฯมีหนังสือทั้งหมด จานวน 12,020 เล่ม เพียงพอต่อจานวนผู้เรียน
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง มีความสารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
วิทยาลัยฯจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องสมุด มีการให้บริการสื่อและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่า ปีการศึกษา 2561 มีผู้เรียนทั้งหมด
ระดับ ปวช.,ปวส. จานวน 1,057 คน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จานวน 1,514 คน มีสถิติ
ผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งสิ้น 23,795 ครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 100
3.8.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
ค่าเฉลี่ย = 4.32 อยู่ในระดับมาก
3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
3.9.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1,270 Mbps และครอบคลุม
พื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา
3.9.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม เชื่อมโยง
พื้นที่ภายในสถานศึกษา มีการบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และมี ระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล และเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
3.9.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ ีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.07
3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.10.1) เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ในการจัดการเรียนการสอน 71 ห้อง
3.10.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูในการจัดการเรียนการสอน 71 ห้อง ร้อยละ 100.00
3.10.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย = 4.07
4) ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้า นการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.1) เชิงปริมาณ :
1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จานวน 15 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี จานวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 53.33
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2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 42.92
4.1.2) เชิงคุณภาพ :
-วิทยาลัยฯจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 8 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ ทวิ
ภาคี สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิคซ่อม
ตัวถังและสีรถยนต์ทวิภาคี สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะทวิภาคี สาขางานไฟฟ้ากาลัง
ทวิภ าคี สาขางานอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ อุต สาหกรรมทวิภ าคี จั ดการศึก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี ที่สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากาหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นต้นตอน ดังนี้
-ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 21 แห่ง และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯ จัดทาแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ และมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี
-ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯ จัดให้มีกระบวนการรับสมัครเรียน คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาระบบทวิภาคีเป็น
ประจาทุกปี มีการปฐมนิเทศ และการประชุมผู้ปกครอง
มีแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
และมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี จัดระบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี โดยให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาลงเวลาการฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการเป็ น
รายบุคคลพร้อมทั้งบันทึกการปฏิบัติงาน
-ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิ ท ยาลั ย ฯ จั ด ให้ ค รู ผู้ ส อนในวิ ท ยาลั ย เข้ า นิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการสอนในสถาน
ประกอบการ มีการประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาและจัดให้นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่วิทยาลัยฯจัดขึ้น
-ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ของวิ ท ยาลั ยฯ ที่ส าเร็ จการศึ ก ษาปีก ารศึ ก ษา 2560
จานวน 76 คน จากจานวนผู้เรียนแรกเข้า 176 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18 มีการติดตามผู้เรียนและ
ประเมินผลการมีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจาปีการศึกษา 2560
และปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยฯได้รายงานการจัดทาโครงการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแผน ประจาปี
การศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 17 โครงการ มีการดาเนินการตาม 15 โครงการ และไม่ดาเนินการตาม
แผน 2 โครงการ
4.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัด
สงขลา เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแก้นักเรียนนักศึกษา มีการจัดให้มีครู
ฝึกในสถานประกอบการเพื่อจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระบบทวิภาคี
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4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.2.1) เชิงปริมาณ :ร้อยละของสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน (หลักสูตร ปวช./ปวส.) จานวน 11 สาขาวิชา จากจานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. จานวน 15 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 73.33
4.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีแผนงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยฯได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งลงนามความร่วมมือใน
การจั ดการอาชีว ศึกษาและผลิ ตบุ คลากรด้านอาชีพให้ ส นองต่อความต้อ งการของหน่ว ยงานตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 14 แห่ง
วิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานภายนอก เพื่อฝึก
อาชีพให้กับนักเรียน เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สถานพิ นิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา โรงเรียน
ชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม
วิทยาลัย ฯมีเครื อข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ จานวน 64 แห่ง
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ จานวน
8 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิ คซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ทวิภ าคี สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะทวิภาคี สาขางานไฟฟ้ากาลังทวิภาคี สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทวิภาคี มี
การจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียน จานวน 6 สาขางาน คือ สาขางาน
ตั ว ถั ง และสี ร ถยนต์ สาขางานเทคโนโลยี โ ครงสร้ า งการเชื่ อ มโลหะ ส าขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยฯจึงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75.00
4.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสถาน
ประกอบการที่ให้ การยอมรับและช่วยเหลือวิทยาลัยฯด้วยดีอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ ในการจั ดให้ มีครู ฝึ กผู้ เชี่ยวชาญทาการจัดการเรีย นการสอนแก่ผู้ เรียน มีการระดม
ทรัพยากรทั้งด้านการบริจาคทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปี และการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 6
กิจกรรม
4.3.2) เชิงคุณภาพ :
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จานวน 116
คน
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โดยดาเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จานวน
293 คน
โดยดาเนิน โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ อาเภอเมืองสะเดา และโครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อาเภอเมืองสงขลา
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จานวน
501 คน
โดยด าเนิ น โครงการพระราชดาริ ฯ พั ฒ นาวิช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน
โครงการสอน 108 อาชีพในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคใต้ โครงการของขวัญจากอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จานวน 15 คน
โดยดาเนิน โครงการกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุ
ปลาบึก
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิต
อาสา 5 นวัตกรรม คือ
1. การประดิษฐ์ของชาร่วย
2. การทาขนมจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระหรี่ปั๊บ)
4. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ลูกตาลกรอบ)
4.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู บุ คลากร นักเรียนนักศึกษา
ให้บริการชุมชน บริการวิชาการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาแกชุมชนที่ใกล้เคียงเป็นประจาต่อเนื่อง
ทุกปี โดยชุมชนให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา
4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
4.4.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1,270 Mbps และครอบคลุม
พืน้ ที่ใช้งานและสถานศึกษา
4.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม เชื่อมโยง
พื้นที่ภายในสถานศึกษา มีการบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และมีระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล และเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการภายนอกได้อย่างรวดเร็ว
4.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย = 4.07

72
4.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.5.1) เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน 71 ห้อง
4.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู
ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100.00
4.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย = 4.07
4.2.2 จุดเด่น
วิทยาลัยฯ มีการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 6 กิจกรรม และมีผลงานเป็นนวัตกรรม
ที่เกิดจากการบริการชุมชน 5 นวัตกรรม
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขางาน 100 เปอร์เซ็น
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดให้มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขางาน 100 เปอร์เซ็น
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนทั้งหมด 49 คน
- ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน
- ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาคนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยเแพร่ จานวน 5 คน
*หมายเหตุ ไม่นับครูจ้างสอนรายชั่วโมง
1.1.2) เชิงคุณภาพ :
วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนทั้งหมด 49 คน
- ครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.91
- ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.91
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- ครูผู้สอนที่นาผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 95.91
- ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 95.91
- ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาคนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยเแพร่ จานวน 5 คน 10.20
ร้อยละของผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 79.77
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 12 ชั่วโมงต่อปี ภายในหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นประจา
1.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
100.00
1.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ดาเนินการดังนี้
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 แต่งตั้ง
คาสั่งการจัดทามาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา กาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจของวิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- วิทยาลัยดาเนิ นโครงการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ.2561
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการจัด
ประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา แต่งตั้งคาสั่งการจัดทา
มาตรฐานการอาชีว ศึกษาของวิทยาลั ยสารพัดช่างสงขลา กาหนดปรัช ญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
วิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
- วิทยาลัยฯมีการนานวัตกรรมในการบริหารจัดการมาใช้ในสถานศึกษา คือ การตั้งกลุ่มไลน์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามาใช้ในการจัดการภายในสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอนสื่อ
การสอนออนไลน์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา Facebook fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา RMS 2016
1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้ บริห าร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกของ
สถานศึกษาที่ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการมีส่วนราวในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
1.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสู.สาหรั บบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ มีผ ลการประเมินประสิทธิภ าพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และมีผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยการ
ดาเนินโครงการเช่าซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยซึ่ง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญจะพัฒนากลุ่มผู้เรียน ครู และบุคลากร
1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทัน สมัย และมีข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน ดังนี้ เว็ปไซด์วิทยาลั ยสารพัดช่างสงขลามีข้อมู ล
พื้นฐาน 9 ประการ การตั้งกลุ่มไลน์วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามาใช้ในการจัดการภายในสถานศึกษา
ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนสื่ อ การสอนออนไลน์ ของวิท ยาลั ยสารพั ดช่ างสงขลา Facebook
fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา RMS 2016
1.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.4.1) เชิงปริมาณ :ร้อยละของสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน (หลักสูตร ปวช./ปวส.) จานวน 11 สาขาวิชา จากจานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. จานวน 15 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 73.33
1.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยมีแผนงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
วิทยาลัยฯได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งลงนามความร่วมมือใน
การจั ดการอาชีว ศึกษาและผลิ ตบุ คลากรด้านอาชีพให้ ส นองต่อความต้อ งการของหน่ว ยงานตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 14 แห่ง
วิทยาลัยฯสนับสนุนให้ครูเป็นวิทยากรสอนหลักสูตรระยะสั้นกับหน่วยงานภายนอก เพื่อฝึก
อาชีพให้กับนักเรียน เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สถานพิ นิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ทัณฑสถานหญิงสงขลา โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา โรงเรียน
ชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนวิเชียรชม
วิทยาลัย ฯมีเครื อข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภ าคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ จานวน 64 แห่ง
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ จานวน
8 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิค
ยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิ คซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ทวิภ าคี สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อม
โครงสร้างโลหะทวิภาคี สาขางานไฟฟ้ากาลังทวิภาคี สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทวิภาคี มี
การจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการร่วมพัฒนาผู้เรียน จานวน 6 สาขางาน คือ สาขางาน
ตั ว ถั ง และสี ร ถยนต์ สาขางานเทคโนโลยี โ ครงสร้ า งการเชื่ อ มโลหะ สาขางานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขางานยานยนต์ และสาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยฯจึงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการที่ร่วมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 75.00
1.4.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสถาน
ประกอบการที่ให้การยอมรับและช่วยเหลือวิทยาลัยฯด้วยดีอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการ ในการจั ดให้ มีครู ฝึ กผู้ เชี่ยวชาญทาการจัดการเรีย นการสอนแก่ผู้ เรียน มีการระดม
ทรัพยากรทั้งด้านการบริจาคทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปี และการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
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1.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จานวน 6
กิจกรรม
1.5.2) เชิงคุณภาพ :
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน จานวน
116 คน
โดยดาเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ จานวน
293 คน
โดยดาเนิน โครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ อาเภอเมืองสะเดา และโครงการพัฒนากาลังคนรองรับการพั ฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อาเภอเมืองสงขลา
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ จานวน
501 คน
โดยด าเนิ น โครงการพระราชดาริ ฯ พั ฒ นาวิช าชี พ ในโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน
โครงการสอน 108 อาชีพในงานประชุมวิชาการองค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาค ภาคใต้ โครงการของขวัญจากอาชีวศึกษาช่วงเทศการปีใหม่
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา จานวน 15 คน
โดยดาเนิน โครงการกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุ
ปลาบึก
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลามีการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิต
อาสา 5 นวัตกรรม คือ
1. การประดิษฐ์ของชาร่วย
2. การทาขนมจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระหรี่ปั๊บ)
4. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ลูกตาลกรอบ)
1.5.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ให้บริการชุมชน บริการวิชาการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาแกชุมชนที่ใกล้เคียงเป็นประจาต่อเนื่อง
ทุกปี โดยชุมชนให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยฯมีผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย จานวน 29 ผลงาน
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2.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติจานวน 29 รางวัล
2.1.3) ผลสะท้อน :
วิทยาลัยฯได้รับการเชิญจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเตาเคี่ยวน้าตาลอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายพลังงานและฝาปิดกระทะเคี่ยวน้าตาลเพื่อ
ประหยัดพลังงานเวลาและอเนกประสงค์ ในงาน open hose เปิดบ้านพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ
องค์ความรู้ด้านพลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภารกิจด้านพลังงาน
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และสานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.2.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 55 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 54 คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 54 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 54 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 54 คน
2.2.2) เชิงคุณภาพ :
วิทยาลัยฯ มีครูผู้สอนทั้งหมด จานวน 55 คน
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 98.18
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 98.18
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.18
2.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ ดาเนินการให้ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในการ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ตามเป้าแผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2561
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4.3.2 จุดเด่น
ด้านการบริการชุมชนและจิตอาสา
วิทยาลั ย ส่ งเสริ มสนั บ สนุ นให้ ผู้ บ ริห าร ครู บุคลากรทางการศึก ษาและผู้ เรี ยน เข้า ร่ว ม
กิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ตามนโยบายจากสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด และร่วมกับหน่วยงานภายนอก องค์กร ชุมชน ต่างๆในการ
ดาเนินโครงการจนประสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ
ด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติจานวน 29 รางวัล
โดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยฯ
ได้รับการเชิญจากศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลาเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเตาเคี่ยว
น้าตาลอเนกประสงค์ใช้ได้หลากหลายพลังงานและฝาปิดกระทะเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัดพลังงาน
เวลาและอเนกประสงค์ ในงาน open hose เปิดบ้านพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้าน
พลังงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และภารกิจด้านพลังงาน และวิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ
จากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ และสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สนับสนุน
งบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
ด้านผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัยอย่างจากัด ทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลงาน ถึงแม้จะได้รับ
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติจานวน 29 รางวัล โดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียน
นักศึกษา นั้น แต่วิทยาลัยฯยังขาดการต่อยอดสู่ความสาเร็จระดับนานาชาติ
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น หาแหล่ ง ทุ น จากหน่ ว ยงานภายนอกหรื อ ชุ ม ชน ส าหรั บ ผู้ เ รี ย นในการพั ฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน
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ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

คะแนนที่ได้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

87.16

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

87.08

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

87.08

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

87.31

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

89.10

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

82.00

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

88.67

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

85.71

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

91.88

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

91.25

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

92.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

89.38

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึก ษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม
สถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และ หรื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้

5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพ ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ข้อ
ที่

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้าหนัก (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (50)
คะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

1

กาลัง
พัฒนา

2

2

2

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

4

ดีเลิศ

2

8

3

ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ

3

ดี

3

9

4

ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

4

ดีเลิศ

3

12

5

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

4

ดีเลิศ

2

8

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

20

100

80

ข้อ
ที่

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้าหนัก (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (50)
คะแนน)

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1

กาลัง
พัฒนา

3

3

8

การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
การศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

217

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250

86.8

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสู ตรให้ เป็นหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ข้อ
ที่

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้าหนัก (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
1.2 ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2

ปานกลาง

3

6

1.1

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.1

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ

การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
2.2 ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญและ
นาไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

41

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

82

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรีย นรู้ ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้ สอน และผู้บริห ารสถานศึกษามีทักษะในการ
บริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็น
รายการประเมิน
ผลการประเมิน

ข้อ
ที่

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้าหนัก (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (20)
คะแนน)

1. ครูผู้สอน

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
2.2

การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

10
5

ยอดเยี่ยม

5

25

4

ดีเลิศ

5

20

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

95

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100

95

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

83

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อ
ที่

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการประเมิน
ระดับ น้าหนัก (ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

4

ดีเลิศ

6

24

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน

4

ดีเลิศ

2

8

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน

42

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
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สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดาเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อ
ที่

ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
น้าหนัก จากการประเมิน
ระดับ
(ค่าน้าหนักXค่า
คะแนน
คุณภาพ (10)
คะแนน)

1

อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

4

ดีเลิศ

2

8

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

4

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา

4

ดีเลิศ

2

8

5

การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50

46
92

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน

ที่

ด้านการประเมิน

คะแนนที่ได้
ค่า
จากการ
น้าหนัก
ประเมิน
(100)
แต่ละด้าน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้าหนัก
คะแนนของด้าน) / คะแนนรวม
ของด้าน

1

ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา

50

217

(217 x 50) / 250 =
43.40

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

10

41

(41 x 10) / 50 = 8.20

3

ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

20

95

(95 x 20) / 100 = 19.00

4

การมีส่วนร่วม

10

42

(42 x 10) / 50 = 8.40

5

ปัจจัยพื้นฐาน

10

46

(46 x 10) / 50 = 9.20

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม

441

88.20

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
⍁ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ⎕ ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ⎕ดี (ร้อยละ 60.00 –
69.99) ⎕ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ⎕กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
การศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม)
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษา โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
กิจกรรมการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
กิจกรรมติดตามการประเมินผลของครูผู้สอน โดย
ให้มีการประเมินผลย่อยๆทุกบทเรียนให้เป็น
คะนนเก็บ

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการจิตอาสา
พัฒนาสังคม โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โครงการเชิดชูเกียรติเด็ก
ดีมีคุณธรรม โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โครงการ
อาชีวะอาสาโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ

4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยร่วมกับชุมชน
โครงการทัศนศึกษาดูงานการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน โครงการจัดอบรมครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาชุมชน โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
สถานศึกษา
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
การศึกษาของสถานศึกษา
กิจกรรม)
5. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน โครงการติวเข้มก่อนสอบสอบ (V-NET)

6. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน โครงการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โครงการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

7. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
8. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการจัดทาสัญญาการฝึกงานร่วมกับสถาน
ประกอบการ

9. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่

10. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู.เพื่อการจัดการ โครงการจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุก
เรียนการสอนในชั้นเรียน
พื้นที่
11. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ โครงการระดมทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียน
สอน
การสอน

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
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