คำนำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) Self Assessment report ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาที่เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ซึ่งกาหนดให้
สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัด
ให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง พร้อม
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปีการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) Self Assessment report ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ประจ าปี การศึ กษา 2562 ฉบั บ นี้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ว 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 2562 ซึ่งวิเคราะห์
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สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อกาหนด
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
กาหนด โดยมีสาระสาคัญ คือข้อมูลปั จจุบันของสถานศึกษา 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
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รายงานผลการประเมินตนเอง
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ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 จุดเด่น
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดสงขลา
สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพั ดช่าง
สงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ โดยได้รับผลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติ Best trice การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ ได้รั บ เกี ย รติบั ตรเหรี ย ญเงิ น และได้ รับรางวัล เป็นสถานศึกษานาร่องตามโครงการเสริมสร้า ง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาจากหน่วยนิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา นาเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาพัฒนาคุณ ธรรม
อาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่เกียรติยศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.
โดยเน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับ
รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อันดับที่ 2 ระดับภาค ภาคใต้ และได้รับรางวัลการนาเสนอโครงงาน
สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ โครงงานลูกพระวิษณุ SMART โดยวิทยาลัยฯมีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถานประกอบการมีสาวนร่วมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อมูลเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพมีการวิเคราะห์
หลั กสู ตรรายวิชา มีการบู ร ณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ และปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการ
กาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง เพื่อจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในการไว้วางใจ
ส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ตามเป้าแผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562
ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ โดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียนนักศึกษา และได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้กับผู้ที่สนใจ ได้รางวัล
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ระดับ เหรี ยญเงิน เรื่องเครื่ องล้ างระบบภายในของเครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ ได้รับการยอมรับจาก
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
1.2 จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯเมื่อเทียบกับแรกเข้า ยังพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ต่า
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนที่ทาการสอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
3. วิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยอย่างจากัด ทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ถึงแม้จะได้รับรางวัลจากการ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติโดย
ชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียนนักศึกษา นั้ น แต่วิทยาลัยฯยังขาดการต่อยอดสู่
ความสาเร็จระดับนานาชาติ
1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูที่ปรึกษาและทาข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยฯ ดาเนินโครงการภายในปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนการอย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการ ดังเช่น
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
3. โครงการประกวดแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยฯส่งเสริม สนับสนุนหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน สาหรับผู้เรียนในการพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งอยู่กลางชุมชน จึงมีทาเล ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม สามารถเปิ ด ท าการสอนได้ ห ลากหลายสาขาวิ ช า และนอกจากนี้
สถานศึกษายังมีการลงนามความร่วมมือกับชุมชนสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานประกอบการ จานวน 64 แห่ง และมีหน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชนที่ร่วมจัดการเรียนการ
สอน ดังนี้
1. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
2. โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
3. โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
4. โรงเรียนวิเชียรชม
5. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
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6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดสงขลา
7. เรือนจากลางสงขลา
8. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10. โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
11. โรงเรียนสิงหนครวิทยานุสรณ์
การดาเนินงานโดยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานภายนอก ดังนี้
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์องค์การ
บริหารส่วนตาบลคูขุด
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์องค์การ
บริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
- โครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้
- การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โครงการสัปดาห์วิชาการ
- โครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลพังลา
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา
- โครงการของขวัญจากอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
- โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- โครงการอาชีวะอาสาและประสบภัยพิบัติ
- โครงการจิตอาสาอาชีวศึกษาพัฒนาชุมชน
- โครงการซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV
- โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่
- โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
- โครงการนวสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจจากพี่สู่น้อง
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขางานยานยนต์
-สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาเครื่องกล
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-สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคนิคยานยนต์(เทียบโอน)
-สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาโลหะการ
-สาขางานโครงสร้าง
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(เทียบโอน)
-สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(เทียบโอน)
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพานิชยกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี(เทียบโอน)
-สาขางานเลขานุการ(เทียบโอน)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทพานิชยกรรม
-สาขาวิชาการเลขานุการ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
-สาขาวิชาศิลปการดนตรี
-สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเสริมสวย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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วิทยาลัยฯได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัดในปี การศึกษา 2556 โดยมีผลการ
ประเมินระดับตัวบ่งชี้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 39 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน
5 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.32
โดยมีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด คือ ให้สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาให้หลากหลาย หาแนวทางเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน มีการติดตาม
นิเทศการเรียนการสอน การประเมินผลของครู ให้มีการประเมินผลย่อยๆทุกบทเรียนเป็นคะแนนสะสมไม่ใช่
การประเมินเมื่อสิ้นภาคเรียน จากข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยฯตระหนั กและให้ความสาคัญ
ของผู้ เรี ย นโดยจั ดให้ มีกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ยนในทุกๆด้าน โดยวิทยาลั ยฯกากับดูแลผู้ เรียนอย่างใกล้ ชิด มี
โครงการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นถึงความสาคัญของการสอบ v-net จัดกิจกรรม
ติวก่อนสอบให้กับผู้เรียนอย่างเข้มงวด ให้ผู้เ ข้าสอบผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับชาติในจานวนที่เพิ่มขึ้น จัด
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่หลากหลาย รณรงค์ให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงข้อกาหนด
ที่มีผลกับการจบหลักสูตร เป็นการควบคุมผู้เรียนปฏิบัติตามหลักสูตร จากการที่วิทยาลัยฯได้จัดการศึกษาตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินซ้า 4 ตัวบ่งชี้ และ
มีผลการประเมินมีระดับที่ดีขึ้น จานวน 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้น
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
การดาเนินงานทางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มผู้เรียนให้มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสายอาชีวะนั้นเป็นการสร้าง
แรงจู งใจให้ กับ ผู้ ป กครองของนั กเรี ย นนั กศึกษาที่จะเริ่มตัดสิ นใจให้ บุตรหลานเข้าเรียนสายอาชีพ ฉะนั้ น
กลุ่มเป้าหมายของวิทยาลัยฯ ทีจะดาเนินการสื่อสารให้กับผู้ปกครองผู้เรียนและตัวของผู้เรียนเองต้องมีความ
หลากหลายในวิธีการดังนี้
1. การส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันทักษะวิชาชีพแลพกีฬา
เพื่ อเข้า ประกวดกับ สถานศึ กษาระดับ จั งหวัด ระดับ ภาค และระดั บ ประเทศ ซึ่ง ได้รั บรางวั ล สร้ างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้เรียน มีการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน ท้องถิ่น เป็นการนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ไป
ทดลองใช้งานกับชาวบ้าน การถ่ายทอดให้กับชาวบ้านชุมชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ชุมชนรับรู้ เป็นการ
สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น
2. การออกหน่วยให้บริการวิชาชีพโดยใช้กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง ออกให้บริการในชุมชนที่เป็น
กลุ่ มเป้ า หมายที่ส่ งผู้ เรี ย นเข้า มาเรี ย น การให้ บริ ก ารวิช าชี พโดยใช้ นัก เรี ยนนั กศึ กษาของวิท ยาลั ย ฯออก
ปฏิ บั ติ ง านให้ บ ริ ก ารเช่ น การซ่ อ มจั ก รยานยนต์ ซ่ อ มเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า สอนอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ดู แ ล
สุขอนามัยให้กับชุมชนผู้ปกครองกลุ่มเป้าหมาย
3. การแนะแนวให้ กั บ กลุ่ มเป้า หมายที่ เ ป็น นัก เรีย นโดยกิ จกรรมเปิ ด โลกอาชีพ เน้ นการจั ด
กิจกรรมภายในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนตามโรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดกิ จกรรมการเรียน
การสอนในสถานศึกษา มีการแนะแนวถึงตัวผู้เรียนโดยตรง มีการบรรยายแนะแนวทางการประกอบอาชีพ
สาขาอาชีพที่ทางวิทยาลัยได้เปิดทาการเรียนการสอน การให้ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จในอาชีพมาแนะนา
ตัวให้น้องนักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงแรงบันดารใจ มีจินตนาการในการเรียนสายอาชีพ มีการสอนอาชีพต่างๆ
ให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ มีการโชว์สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัล การนานักเรียนเยี่ยมแผนกสาขา
งานต่างๆให้เห็นสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูผู้สอน
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4. การสื่อสารผ่านผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการฝึก อาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
เปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เช่น เสริมสวย ตัดผมชาย อาหาร-ขนม ดอกไม้ประดิษฐ์ ลีลาศ ซึ่งกลุ่ม
ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่และข้าราชการเกษียณ กลุ่มผู้รับบริการจะรับทราบข่าวสารของวิทยาลัยและกิจกรรมต่างๆ
ของนั กเรี ย นนั กศึกษาในวิทยาลั ย เป็ น อย่ างดี สามารถที่จะโน้มน้าวให้ ผู้ ปกครองของผู้ เรียนสามารถที่จ ะ
ตัดสิ นใจหรือส่งเสริมสนับ สนุน ให้ผู้ เรีย นตัดสินใจเข้าเรียนกับวิทยาลั ยได้และเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ
วิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย
5. การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานต่างๆในวิทยาลัย เป็นอีกกิจกรรมของครูที่ปรึกษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจเข้าเรียนในวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมของครูที่ปรึกษาต้องมีข้อมูลของ
ผู้เรียน มีการแนะนาผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอน ติดตามผู้เรียนโดยการออกพบปะผู้ปกครอง พูดคุย
ปัญหาต่างๆ กับผู้ปกครอง พูดคุยปัญหาต่างๆกับผู้ป กครองเพื่อรับทราบและนามาแก้ไข กิจกรรมของงานแนะ
แนวการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนที่เรียนดี การปรับปรุงการบริการการรับสมัครที่เพิ่มความสะดวกให้กับ
ผู้ปกครองและผู้เรียนที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีวันเวลาที่เหมาะสม การเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่เป็นภาระของ
ผู้ปกครองและมีการยืดหยุ่นผ่อนผันให้กับผู้เรียนได้
4.2 วัตถุประสงค์
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน้างานต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาและกระทรวงศึ กษาธิการ การประชาสั ม พันธ์กิ จกรรมของ
วิทยาลัยฯให้เกิดการรับรู้และความเชื่อมั่นของผู้ปกครองด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. การใช้ผู้เรียนเพื่อใช้บริการต่อ คือการให้ความสาคัญกับศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้องของแต่ละโรงเรียน
โดยอาศัย นักเรียน นักศึกษารุ่ นพี่ที่เข้าเรียนกับวิทยาลัยฯ ให้ได้ทากิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผล เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกหน่วย
การให้บริการชุมชน การสอนอาชีพเสริมให้กับผู้ปกครอง กิจกรรมที่กล่าวมานั้น เป็นการให้เกิดการรับรู้ของ
ชุมชนผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ
2. การศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากตัวผู้เรียนว่ามาจากโรงเรียนใดบ้างและอยู่บริเวณที่ไหน ก็จะ
กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมโดยนาผู้ปกครอง เช่นนายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.และชาวบ้านใน
บริ เวณเป้ าหมายที่เข้ าร่ ว มกิจ กรรม เช่น โครงการบริการช่ว งเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ โครงการ FIX IT
CENTER
3. การให้คาปรึกษาต่อผู้เรียนจนกระทั้งจบการเรียนการสอนของครูที่ปรึกษา เช่น การเยี่ยมบ้าน
พบปะผู้ป กครอง การดูแลแนะนาให้กับผู้เรียนอย่างใกล้ ชิดและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในกิจกรรมการ
ประชุมผู้ปกครอง 1 ครั้งต่อภาคเรียน โดยการพบในภาพรวมของฝ่ายบริหาร และพบกลุ่มเฉพาะห้องเรียนและ
แผนกวิชาในการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลของผู้ปกครอง นักเรียนและครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและมีการบอกต่อกันในชุมชนที่อาศัย
4. การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้เรียนที่ยืดหยุ่นและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ปกครองได้ เช่นการเปิดรับสมัครที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียน สามารถเข้าถึงและมารับบริการได้อย่างดี การให้
คาแนะนาในการเลือกเรียนในสาขางานที่เหมาะสมกับผู้เรียนในขณะรับสมัคร การผ่อนผันค่าใช้จ่ายและจัดเก็บ
ที่จาเป็น ทาให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงและยังให้ผ่อนผันค่าใช้จ่ายได้
5. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เน้นหลักสูตรที่ผู้ปกครองสนใจได้เข้าเรียน
เช่นหลักสูตรเสริมสวย ตัดผมชาย อาหาร-ขนม ดอกไม้ประดิษฐ์ ลีลาศ ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น ผู้เรียนส่วนใหญ่
จะเป็ น ผู้ ที่เกษีย ณอายุ ร าชการและประชาชนทั่ว ไปซึ่ง ให้ ความสนใจเข้าเรีย น จ านวน 300-400 คน/ปี
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การศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะรับทราบกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนในหลักสูตร ปวช./ปวส. ซึ่งจะรับผู้เรียนที่จบ ม. 3
และ ม.6 สามารถสื่อสารโดยการอาศัยผู้ปกครอง ชุมชน ที่ผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นอาศัยอยู่หรือมีบุตร
หลานในวัยเรียน สามารถให้คาแนะนาและเข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯได้
6. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น facebook line website ผ่านหัวหน้า
ส่วนราชการในการประชุมประจาเดือนของจังหวัด สถานีวิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์ตามแหล่งชุมชนต่างๆ
7. การออกแนะแนวผู้เรียนกับกลุ่มโรงเรียนที่อ ยู่ในเป้าหมายโดยอาศัยข้อมูลเพิ่มเดิมที่ผู้เรียน
แจ้งไว้ว่าจบจากโรงเรียนใด จานวนเท่าไร ทาให้สามารถกาหนดเป้าหมายที่จะเข้าแนะแนวได้
8. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ก็จะส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายใน
การตัดสินใจ ส่งบุตรหลานและบุคคลที่รู้จักหรือการให้คาแนะนาเพื่อนบ้านเข้าเรียนในวิทยาลัยฯ
4.3 วิธีการดาเนินงาน
1. มอบหมายให้งานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมเข้าแผนปฏิบัติการประจาปี
ของวิทยาลัยฯ
2. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาในรอบปีการศึกษาของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ออกปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานปฏิ ทิ นปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ จ นครบกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้
วางแผนไว้ในแต่ละหน่วยงาน
4. สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานราชการให้กับวิทยาลัยฯทราบ
5. กาหนดแผนการรับสมัครผู้เรียนให้สอดคล้องกับแผนการรับสมัครของทางต้นสังกัดโดยการ
ประชุมคณะกรรมการการบริหารเพื่อกาหนดแนวทางการรับสมัครและทบทวนแผนการรับสมัครอีกครั้ง
6. แต่งตั้งคาสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับสมัครแต่ละวันและกิจกรรมต่างๆมีการ
รายงานการรับสมัครทางระบบออนไลน์ มอบหมายให้แผนกสาขางานให้คาปรึกษาแก่ผู้เข้ามาสมัครเรียนใน
สาขางานที่เปิดรับสมัคร
7. งานทะเบียนดาเนินการทางเอกสารการรับมอบตัวของผู้เรียนเกี่ยวกับเอกสารต่างๆไปพร้อม
กัน ผู้สมัครและผู้ปกครอง เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้สมัครไปในคราวเดียวกัน
8. กาหนดวันลงทะเบียนประจาภาคเรียน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของจานวนผู้เรียนและ
เป็นการเช็คยอดผู้เข้าเรียนอีกครั้ง
9. ส่งมอบผู้เรียนให้กับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าค่ายนักเรียนใหม่เตรียมตัวเข้า
เรียนสายอาชีพ
4.4 ผลการดาเนินงาน
จากการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้กับงานต่างๆ ได้ปฏิบัติสู่กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของงานแต่
ละงานทาให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางสู่เป้าหมายคือผู้ปกครองสนับสนุนและเปลี่ยนแปลง
แนวคิดให้บุตรหลานเข้าเรียนสายอาชีพ โดยเฉพาะเข้าเรียนกับวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา โดยสถิตินักเรียน
นักศึกษาที่เข้าศึกษามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยได้รับรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ในการ
ดาเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจนได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงในการ
ดาเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
2. ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯมีการวางแผนงานในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย
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3. มีการปรับระบบการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น สามารถให้บริการกับผู้รับสมัครได้อย่างทั่วถึงและ
สร้างความพึงพอใจ
4. ทาให้วิทยาลัยฯ มีผู้เรียนเพิ่มขึ้น ขยับขึ้นเป็นวิทยาลัยขนาดกลาง
5. นาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนท้องถิ่น
6. สร้างโอกาสให้กับผู้ปกครอง ให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้น และสามารถพัฒนาเยาวชน
ให้ได้รับการศึกษา
7. วิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน และรางวัลเป็นสถานศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในการดาเนินกิจกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
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
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรม
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ14 มีนาคม พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคาร
เรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล
พ.ศ. 2513 ได้ย้ายหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 จากจังหวัดสตูลมาเปิดสอนที่จังหวัดสงขลา โดยทา
การเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่อาคารกองร้อยรักษาดินแดน ถนนวิเชียรชม ตั้งอยู่ด้านหน้า กองกากับ
การตารวจภูธร และเปลี่ยนชื่อจากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่เป็น “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่” เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2513
พ.ศ. 2514 โรงเรียนการช่างสงขลาได้ย้ายไปตั้งที่ อาเภอหาดใหญ่ จึงได้ย้ายจากที่อาคารกองร้อย
รักษาดินแดนมาตั้งที่โรงเรียนการช่างสงขลาเก่า เลขที่ 11 ถนนวิเชียรชม อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นที่ดิน
ของกรมการศาสนาและที่ราชพัสดุมีพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะจากหน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 เป็น
โรงเรียนสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2515
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกวิทยฐานะจากโรงเรียนสารพัดช่างสงขลา เป็น
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2534
การจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขางานยานยนต์
-สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาเครื่องกล
-สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
-สาขางานเทคนิคยานยนต์(สมทบ)

11
-สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาโลหะการ
-สาขางานโครงสร้าง
-สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
-สาขางานไฟฟ้ากาลัง(สมทบ)
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี)
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพานิชยกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขางานการบัญชี(สมทบ)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประเภทอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ประเภทพานิชยกรรม
-สาขาวิชาการเลขานุการ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
-สาขาวิชาศิลปการดนตรี
-สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
-สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาเสริมสวย
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
-สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สภาพชุมชน
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา สภาพชุมชนโดยรอบมีลักษณะเป็น
ชุมชนเมือง มีประชากรอยู่หนาแน่น ในเขตอาเภอเมืองมีประชากรทั้งสิ้น 74,648 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพค้าขาย วิทยาลัยฯถูกรายล้อมด้วยสถานที่ราชการ สถานศึกษา วัดมากมาย อาทิเช่น ศาลากลางจังหวัด
สงขลา ศาลจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ที่ว่าการอาเภอเมือง สถานีตารวจ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
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สงขลา ไปรษณีย์สงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนเทศบาล4 (แหลมทราย) วัดแหลม
ทราย วัดไทรงาม ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เป็นต้น
การคมนาคมเพื่อเดินทางไป-มาวิทยาลัยฯสะดวก เนื่องจากใกล้สถานีขนส่งระหว่างสงขลากับจังหวัด
ใกล้เคียงและอาเภอใกล้เคียง ทั้งรถตู้ปรับอากาศ รถโดยสาร นอกจากนี้ยังใกล้กับท่าแพขนานยนต์รับ -ส่งข้าม
ฟากทะเลอ่าวไทยระหว่างฝั่งเทศบาลนครสงขลากับหัวเขาแดง อาเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มีที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ซึ่งสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา
ขึ้นอยู่กับสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตร สาขาประมง และสาขาขายส่ง ขายปลีก เป็นสาคัญ คิดเป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 27.5513.8012.31 และ 11.49 ตามล าดับ โดยมีปั จจั ยหลั ก ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ คื อ
ยางพารา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา และผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
สงขลา (GPP) 16 สาขาการผลิต ปี พ.ศ. 2550 ณ ราคาประจาปี 168,611 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยประชา
การ 119,620 บาท /คน/ปี
สภาพสังคม
จังหวัดหวัดสงขลา มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ ประกอบด้วย 16 อาเภอ มีประชากรประมาณ
1,347,277 คน อ าเภอเมืองสงขลา มี 34 ชุมชน สภาพเศรษฐกิจ ของจั งหวัด สงขลา ส่ ว นใหญ่ มีอาชี พ
เกษตรกรรม รองลงมาเป็นการพาณิชยกรรม ประมงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอื่นๆ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ตั้งอยู่กลางชุมชน จึงมีทาเล ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม สามารถเปิ ด ท าการสอนได้ ห ลากหลายสาขาวิ ช า และนอกจากนี้
สถานศึกษายังมีการลงนามความร่วมมือกับชุมชนสถานประกอบการ หน่วยงานในท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชน
ดังนี้
1. โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
2. โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
3. โรงเรียนวิเชียรชม
4. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
5. โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
6. เรือนจากลางสงขลา
7. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
8. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา
9. สถานประกอบการที่นักศึกษาออกไปฝึกวิชาชีพ
โดยร่วมกัน จัดการเรีย นการสอนวิชาชีพ ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี ระบบภาคสมทบ หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น และการบริการชุมชน
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ระดับชั้น

ปกติ
232
170
143
545

ทวิศึกษา
0
0
0
0

รวม
309
225
190
724

ทวิภาคี
90
99
189

รวม
90
99
189

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
343
ปวส.2
123
รวม
466

สาเร็จการศึกษา
92
78
170

คิดเป็นร้อยละ
26.82
63.41
36.48

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
ปวช.3
346
ปวส.2
113
รวม
459

สาเร็จการศึกษา
81
51
132

คิดเป็นร้อยละ
23.41
45.13
28.76

ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
0
0
0

ทวิภาคี
77
55
47
179
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ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

5

5

-

28

28

28

0
4
1
20
18

2
13
-

2
20
-

10

-

-

52
86

43
43

50
50

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม
4
5
9
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
5
6
11
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวน(หลัง)
1
4
1
0
2
8

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จานวน(บาท)
1398740.00
9944410.00
4528000.00
13794318.16
1647900.00
31313368.16

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 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
สถานศึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษาละฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทันต่อเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ผู้เรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้ควบคู่กับ
คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความต้องการของผู้ เรียน
ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา บริหารจัดการ
อย่างเต็มศักยภาพ มีประสิทธิภาพและนานโยบายสู่การปฏิบัติ
พัน ธกิ จ ที่ 3 ส่ งเสริ มการสร้ า งสั งคมแห่ ง การเรีย นรู้ โดยความร่ ว มมือ กับ ผู้ ปกครอง ชุ มชน สถาน
ประกอบการ ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยสู่สังคม
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 1..1 นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคทฤษฎีตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือมาตรฐานรายวิชา
เป้าประสงค์ 1.2 นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านภาคปฏิบัติตามมาตรฐาน
รายวิชา
เป้าประสงค์ 1.3 นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
เป้าประสงค์ 2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ 2.2 เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์
ที่กาหนด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ทางวิชาการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามหลั กสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแต่ละระดับหรือ มาตรฐาน
รายวิชา ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
เป้ า ประสงค์ 2.3 เพื่อ บริ ห ารจั ดการบุค ลากร สภาพแวดล้ อม ภู มิทั ศน์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรีย น
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภัณฑ์ และงบประมาณ
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ 2.4 สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายสาคัญที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ 3.1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆทั้งใน
และต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิชาการ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ 3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน โดยร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม
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. โครงการพัฒ นาหลั ก สู ตรให้ ส อดคล้ อ งกั บความต้ อ งการของประชาชนและเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2
แผนงานโครงการ
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับ
ชมรมวิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
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
5. โครงการอาชีวะอาสา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
แผนงานโครงการ
1. โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3. โครงการท าความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชน เพื่ อ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ ก งาน หรื อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน
4. โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
1. โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยร่วมกับชุมชน
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานการวิจัยพัฒนาชุมชน
4. โครงการจั ด อบรมครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ แนวทางการสร้ า ง
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
5. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมความรู้ให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เข้าใจข้อเท็จจริงทฤษฎีหลักการและเหตุผลเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือ
มาตรฐานรายวิชา
กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดการเรียนการสอนหรืออบรมให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ
วิชาชีพที่ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรื อมาตรฐาน
รายวิชา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ มีทักษะการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดอบรมหรือบูรณาการ การเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.1 ใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 2.2 จัดการเรียนการสอน โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด และ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ทางวิชาการ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับหรือมาตรฐานรายวิชา ตาม
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลให้ถูกต้องสมบูรณ์
กลยุทธ์ที่ 2.3 บริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณอย่างเต็ม
กลยุทธ์ที่ 2.4 นานโยบายสู่การปฏิบัติจนมีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้ างความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และองค์กรต่างๆ ในการจัด
การศึกษา จัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารวิชาการวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน โดยร่วมมือกับชุมชน เพื่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สังคม
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย
หน่วยศึกษานิเทศน์
สถานศึกษานาร่องตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
รางวัลอื่น
ชาติ สานักงานคณะกรรมการการ
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ๆ
อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอโครงการ รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง อุปกรณ์
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ช่วยคลี่สายไฟขนาดใหญ่ (สายเมน) สุดยอดนวัตกรรม
ภาค
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
สโมสรเรือใบเกาะพงัน
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเรือใบรายการ
ชนะเลิศ ภาค อาเภอเกาะพงัน จังหวัดสุ
KOHPHANGANREGATTA 2018
ราษฎร์ธานี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นาเสนอตัวอย่างโครงงานสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ชาติ
ๆ
อาชีวศึกษา
จัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา จากก
รางวัลโล่เกียรติยศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาจากหน่วย
คณะกรรมการการป้องกัน
รางวัลอื่น
ศึกษานิเทศก์สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชาติ และปราบปรามการทุจริต
ๆ
ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ช. โดยเน้นคุณธรรมด้านความ
แห่งชาติ
ซื่อสัตย์สุจริต
ได้รับคัดผลงานจากคณะกรรมการรายการสมรภูมิไอเดีย
ชนะเลิศ ชาติ รายการสมรภูมิไอเดีย
ผลงาน เตา 3 ระบบแบบประหยัดพลังงาน
การนาเสนอสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ
รางวัลอื่น
ศูนย์ส่งเสริมาและพัฒนา
ภาค
ระดับภาค ภาคใต้
ๆ
อาชีวศึกษาภาคใต้
การนาเสนอสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา
รางวัลอื่น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ภาค
ระดับภาค ภาคใต้ โครงงานลูกพระวิษณุ SMART
ๆ
อาชีวศึกษาภาคใต้
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รายการ
รางวัล ระดับ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การคัดเลือก/ประกวด
รอง
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การเพิ่มสัดส่วน
จังหวัด
ชนะเลิศ
ผู้เรียนสายอาชีพ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดร้องเพลง
รอง
จังหวัด
สากลชาย
ชนะเลิศ

ให้โดย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สงขลา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซองคนพันธ์ R ชนะเลิศ จังหวัด
อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์
ร้อ-ถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่อง
กรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
สานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ผลงานถัง
ขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรม
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ผลงานมาตรวัดค่าน้า
สานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ จังหวัด
บอกค่าเป็นเงินบาท
อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง
ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง สุดยอดนวัตกรรม
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
ชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
รอง
สานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา
ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ภาค
ๆ
อาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
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รายการ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะสะสม
แต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอก
ค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่างผลิตไฟฟ้า สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุดล้าง
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม กิจกนรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สาย
อาชีวศึกษา ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อ-ถอด
ขดลวดมอเตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วยถอด
และประกอบบูชพัดลม โครงงานวันนักประดิษฐ์
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม ผลงานฝาปิด
กระทะสาหรับเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัดพลังงาน เวลา
และอเนกประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ทักษะ
อาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ
รางวัลระดับเหรียญทอง การประเมินมาตรฐานองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้
รางวัลชนะเลิศค่ายย่อยดีเด่น (ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
อันดับ 1 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่
20

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น
ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
ๆ
รางวัลอื่น
ๆ
รางวัลอื่น
ๆ

สานักคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
วิจัยแห่งชาติ
กระทรวงพลังงานร่วมกับ
ชาติ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ชาติ

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
ค่ายย่อยดีเด่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอันดับที่ 1 งาน
ชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อันดับที่ 2
องค์การมาตรฐานดีเด่น กลุ่มจังหวัดสตูล พัทลุง และ
สงขลา สถานศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร
จานเดียว ข้าวคลุกกะปิ
รางวัลขวัญใจผู้ทรงคุณวุฒิ (Honor Award) สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิาฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และ
บรรเทาสาธารณภัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์
งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะงานสีรถยนต์ งาน
ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

รางวัล

ระดับ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
ชนะเลิศ

ชาติ

รองชนะเลิศ ภาค
รางวัลอื่น ๆ ภาค
ชนะเลิศ

ภาค

ให้โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาภาคใต้ สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอ
สานังานคณะกรรมการการวิจัย
รองชนะเลิศ จังหวัด
โครงการ รางวัลนักิดสิ
คื ่งประดิษฐ์คนรุ่นนใหม่
แห่งชาิติ
ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
รองชนะเลิศ จังหวัด
โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ
แห่งชาติ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
ได้รับคัดเลือกผลงานเตา 3 ระบบแบบประหยัด
พลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย
นายรัตนพล ศรีปานรอด
ได้รับคัดเลือกผลงานเตา 3 ระบบแบบประหยัด
พลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นางปัทมา มรรคโช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายจีรศักดิ์ นวลละออง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ ชาติ รายการสมรภูมิไอเดีย

รางวัลอื่น ๆ ชาติ รายการสมรภูมิไอเดีย

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

25
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
ชนะเลิศ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
ชนะเลิศ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นางปัทมา มรรคโช
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
ชนะเลิศ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายจีรศักดิ์ นวลละออง
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
ชนะเลิศ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
ชนะเลิศ
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

26
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัล่ชนะเลิศ ผลงานมาตรวัดบอกค่าเงินบาท สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายรัตพล ศรีปานรอด
างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน
ผลงานมาตรวัดค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
นางละออศรี อุ้ยกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานชุดผลิตไฟฟ้า
จากเตาปิ้งย่าง สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา
นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง
ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

27
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิาฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานอุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา กา
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะ
สะสมแต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะ
สะสมแต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

28
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังแยกขยะ
สะสมแต้มระบบRFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานมาตรวัดค่าน้า
บอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นางสาววราภรณ์ ศิริครินทร์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานมาตรวัดค่าน้า
บอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายกฤษฎา ชัยอ่อนแก้ว
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานเตาปิ้งย่างผลิต
ไฟฟ้า สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุด
ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุด
ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเิตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเิตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์
นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อถอด
ขดลวดมอเิตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

29
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วย
ถอดและประกอบบูชพัดลม โครงการวันนัก
ประดิษฐ์
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วย
ถอดและประกอบบูชพัดลม โครงการวันนัก
ประดิษฐ์
นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วย
ถอดและประกอบบูชพัดลม โครงการวันนัก
ประดิษฐ์
นายจารูญ วงศ์กระจ่าง
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม ผลงานฝา
ปิดกระทะสาหรับเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัดพลังงาน
เวลา และอเนกประสงค์ โครงการทีมเทคนิคและ
อาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวด
สิ่งประดิษฐ์เพื่ออนุรักษ์พล
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
นายตนุภัทร ประสานรมย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น
ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ ระดับภาค

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

กระทรวงพลังงานร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

30
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
วิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขัน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
นางกิตติมาพร นิลพานิช
ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาสามัญสัมพันธ์
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
นางชนาธิป เลนุกูล
รางวัล Honor Awards ระดับเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash
อัตโนมัติ
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
นายสันทัสน์ จันทรัตน์
รางวัล Honor Awards ระดับเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

31
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ รางวัลอื่น ๆ ภาค
และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash
อัตโนมัติ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน รางวัลอื่น ๆ ภาค
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์แจ้ง
เตือนไฟท้ายรถยนต์ขาด

นางปัทมา มรรคโช
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์แจ้ง
เตือนไฟท้ายรถยนต์ขาด
นางปัทมา มรรคโช
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์สร้างแนวเส้น
ในงานติดตั้ง
นางปัทมา มรรคโช
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash
อัตโนมัติ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์สร้างแนวเส้น
ในงานติดตั้ง
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash
อัตโนมัติ

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

32
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์แจ้ง
เตือนไฟท้ายรถยนต์ขาด
นายจีรศักดิ์ นวลละออง
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์สร้างแนวเส้น
ในงานติดตั้ง
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์
และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash
อัตโนมัติ
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์แจ้ง
เตือนไฟท้ายรถยนต์ขาด
นางละออศรี อุ้ยกูล
รางวัล Honor Awards ระดับเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางละออศรี อุ้ยกูล
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย ไฟเลี้ยว
อัจฉริยะ
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงาน ระดับชั้นอาชีวศึกษา
ได้ผ่านการเข้ารอบ 45 ทีมระดับชาติ โครงการร
ปะกวดนวัตกรรมสีเขียวประจาปี 2562 Youth
Greenovation Award 2019

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

33
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen
Inventors Award (I-New Gen Award 2020)
ระดับอาชีวศึกษา เรื่อง เครื่องล้างระบบภายใน
ของเครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen
Inventors Award (I-New Gen Award 2020)
ระดับอาชีวศึกษา เรื่อง เครื่องล้างระบบภายใน
ของเครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen
Inventors Award (I-New Gen Award 2020)
ระดับอาชีวศึกษา เรื่อง เครื่องล้างระบบภายใน
ของเครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New Gen
Inventors Award (I-New Gen Award 2020)
ระดับอาชีวศึกษา เรื่อง เครื่องล้างระบบภายใน
ของเครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นางวรรณา โกสิยาภรณ์
รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวศิรนิ ันท์ เอียดเหลือ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ข้าวสารที่มีผลต่อปริมาณและระยะเวลา ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นายณกร แซ่หลี
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ข้าวสารที่มีผลต่อปริมาณและระยะเวลา ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

34
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
นายกิตตินัน บัณฑิตพนาไลย
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ข้าวสารที่มีผลต่อปริมาณและระยะเวลา ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นายปาณชัย จันสุรีวงค์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกเมล็ด
ข้าวสารที่มีผลต่อปริมาณและระยะเวลา ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่

นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลระดับเหรีญเงิน โครงงานเรื่อง การศึกษา
คุณภาพน้าโดยการใช้อุปกรณ์ Backwash
อัตโนมัติ ที่มีต่อค่า TDS และค่า pH ของน้า ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่
นายปาณชัย จันสุรีวงค์
รางวัลระดับเหรีญเงิน โครงงานเรื่อง การศึกษา
คุณภาพน้าโดยการใช้อุปกรณ์ Backwash
อัตโนมัติ ที่มีต่อค่า TDS และค่า pH ของน้า ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่
นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ
รางวัลระดับเหรีญเงิน โครงงานเรื่อง การศึกษา
คุณภาพน้าโดยการใช้อุปกรณ์ Backwash
อัตโนมัติ ที่มีต่อค่า TDS และค่า pH ของน้า ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอส
โซ่
นางพราวภรณ์ ประทีปเกาะ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารจานเดียว ข้าวคลุกกะปิ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับ ภาค ภาคใต้

ให้โดย
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

35
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายปิยพงษ์ มักอ่าน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรี รองชนะเลิศ
สากลคนพันธุ์ R
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝัง
ตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝัง
ตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ โดย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝัง
ตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ
นางปัทมา มรรคโช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝัง
ตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการใช้งาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการใช้งาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า

ระดับ

ให้โดย

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

องชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

36
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการใช้งาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
นางละออศรี อุ้ยกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางชนาธิป เลนุกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นายวัฒนศักดิ์ สัญจร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นายสันทัสน์ จันทรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางปัทมา มรรคโช
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์สร้างแนวเส้นในงานติดตั้ง
นายจีรศักดิ์ นวลละออง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์สร้างแนวเส้นในงานติดตั้ง
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์สร้างแนวเส้นในงานติดตั้ง

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

37
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด
นายปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย
อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด
นางสาวเหมวดี มีใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะเทคนิคงานสี
รถยนต์ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายอนุรักษ์ นุ่นแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะงานสีรถยนต์ รองชนะเลิศ ชาติ
งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับชาติ
นายภิรมย์ นาคสีทอง
รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงาน ระดับชั้นอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ได้ผ่านการเข้ารอบ 45 ทีมระดับชาติ โครงการร
ปะกวดนวัตกรรมสีเขียวประจาปี 2562 Youth
Greenovation Award 2019
นายรัตนพล ศรีปานรอด
รางวัลครูที่ปรึกษาโครงงาน ระดับชั้นอาชีวศึกษา รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ได้ผ่านการเข้ารอบ 45 ทีมระดับชาติ โครงการร
ปะกวดนวัตกรรมสีเขียวประจาปี 2562 Youth
Greenovation Award 2019

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

38
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
นายปรเมศร์ รัตนะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอ รองชนะเลิศ จังหวัด
โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา
นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนข้อเสนอ รองชนะเลิศ จังหวัด
โครงการ รางวัลนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษา
นายธนกร แก้วล้วน
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเรือใบ
ชนะเลิศ
ภาค
รายการKHOPHANGANREGATTA
นายอภิสิทธิ์ แก้วล้วน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรือใบ
ชนะเลิศ
ภาค
รายการ KHOPHANGANREGATTA
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
ได้รับคัดเลือก ผลงาน เตา 3 ระบบแบบ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ประหยัดพลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย
นายเมทนี ทองนวน
ได้รับคัดเลือก ผลงาน เตา 3 ระบบแบบ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ประหยัดพลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย
นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
ได้รับคัดเลือก ผลงาน เตา 3 ระบบแบบ
รางวัลอื่น ๆ ชาติ
ประหยัดพลังงาน รายการสมรภูมิไอเดีย
นายปรัชญา ทองด้วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้อง
รองชนะเลิศ จังหวัด
เพลงสากลชาย การประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการการ
วิจัยแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

สโมสรเรือใบเกาะพงัน อาเภอ
เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
สโมสรเรือใบเกาะพงัน อาเภอ
เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎ์ธานี
รายการสมรภูมิไอเดีย

รายการสมรภูมิไอเดีย

รายการสมรภูมิไอเดีย

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายสักรินทร์ หลีเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์ค์
ชนะเลิศ
ซองคนพันธ์ R การประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายปฏิพัทธ์ ไชยยุโก
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง
ชนะเลิศ
คนพันธ์ R การประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายธีรภัทร สอนมา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง
ชนะเลิศ
คนพันธ์ R การประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายศราวิน จองนุ้ย
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง
ชนะเลิศ
คนพันธ์ R การประชุมองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายสุรินทร์ ชายมะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน รองชนะเลิศ
อุปกรณ์รื้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายภานุพงศ์ สุขัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน รองชนะเลิศ
อุปกรณ์ร้อถอดขดลวดมอเตอร์สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
นายซัลมาน สืบประดิษฐ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน รองชนะเลิศ จังหวัด
อุปกรณ์ร้อถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายศุภมิตร คงสุวรรณ
ชนะเลิศ จังหวัด
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายธีรนัย นุชประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ล้าง
ชนะเลิศ จังหวัด
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ผลงานอุปกรณ์ ล้าง
ชนะเลิศ จังหวัด
เครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
รองชนะเลิศ จังหวัด
ทองแดง ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ
RFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายศรายุทธ คารวะ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญ
รองชนะเลิศ จังหวัด
ทองแดง ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ
RFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอลงกรณ์ เทพทวี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง
ผลงานถังขยะสะสมแต้มด้วยระบบ RFID สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายจีรวัฒน์ สายปัน
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ผลงานมาตรวัด
ค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท
นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ผลงานมาตรวัด
ค่าน้าบอกค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายอานาจ จันทนิล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา
นายฉัตรมงคล สงวนเขียว
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง
ผลงาน ชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายวราวุฒ กิ้มเส้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง ผลงานชุดผลิตไฟฟ้าจากเตาปิ้งย่าง สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา

รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ จังหวัด

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

42
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายธีรนัย นุชประเสริฐ
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายภานุพงษ์ สุขัมภ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อ
ถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายซัลมาล สืบประดิษฐ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อ
ถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อ
ถอดขดลวดมอเตอร์ สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังขยะสะสม
แต้มระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

43
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายเมทนี ทองนวน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังขยะสะสม
แต้มระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้
นายอนุชา เกตุสุวรรณ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานถังขยะสะสม
แต้มระบบ RFID สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้
นายอลงกรณ์ เทพทวี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง มาตรวัดค่าน้าบอก
ค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้
นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง มาตรวัดค่าน้าบอก
ค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้
นายจีรวัฒน์ สายปัน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง มาตรวัดค่าน้าบอก
ค่าเป็นเงินบาท สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ภาคใต้
นายอานาจ สงวนเขียว
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่างผลิตไฟฟ้า
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายวรวุฒิ กิ้มเส้ง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่างผลิตไฟฟ้า
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

44
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายฉัตรมงคล สงวนเขียว
รางวัลระดับเหรียญทองแดง เตาย่างผลิตไฟฟ้า
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายเมทนี ทองนวน
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุด
ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัลระดับ 4 ดาว ระดับที่มีคุณภาพ ผลงานชุด
ล้างเครื่องกรองน้าอัตโนมัติ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กิจกรรมบ่มเพาะนัก
ประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคใต้
นายซัลมาน สืบประดิษฐ์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อ
ถอดขดลวดมอเตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์
นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์รื้อ
ถอดขดลวดมอเตอร์ โครงการวันนักประดิษฐ์
นายอลงกรณ์ เทพทวี
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วย
ถอดและประกอบบูชพัดลม โครงการวันนัก
ประดิษฐ์
นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ผลงานอุปกรณ์ช่วย
ถอดและประกอบบูชพัดลม โครงการวันนัก
ประดิษฐ์
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม ผลงาน
ฝาปิดกระทะสาหรับเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัด
พลังงาน เวลา และอเนกประสงค์ โครงการทีม
เทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรัก

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ สานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงพลังงานร่วมกับสานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

45
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายเมทนี ทองนวน
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานยอดเยี่ยม ผลงาน
ฝาปิดกระทะสาหรับเคี่ยวน้าตาลเพื่อประหยัด
พลังงาน เวลา และอเนกประสงค์ โครงการทีม
เทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรัก
นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
นายพิเชษฐ์ เส้งเชื้อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ผลงานชุดล้างเครื่องกรองน้า
อัตโนมัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับชาติ
นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้
นายฐ่าปกรณ์ ห้องฉิ้น
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระยะ
สั้น ทักษะอาหารจานเดียว การแข่งขันทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้
นายมูฮัมหมัดอาลาวี กะลูแป
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว การ
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

กระทรวงพลังงานร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

46
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายฐาปกรณ์ ห้องฉิ้น
รางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น ทักษะอาหารจานเดียว การ
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
ต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งาน
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
นายศุภมิตร คงสุวรรณ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการ
ต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว งาน
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
การต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว
งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
นางอลกรณ์ เทพทวี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ
การต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว
งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
การต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว
งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
นายเมทนี ทองนวน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
การต่อวงจรไฟฟ้า สาหรับที่พักอาศัยชั้นเดียว
งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

ชนะเลิศ

จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

รองชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

รองชนะเลิศ จังหวัด มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยรัตภูมิ

รองชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

รองชนะเลิศ จังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

47
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
ระดับ
ให้โดย
นายสิริชัย กิติยามาศ
รางวัลชนะเลิศ รุ่นไลท์ฟลายเวท น้าหนักไม่เกิน
ชนะเลิศ
ภาค สานักงานคณะกรรมการการ
48 กิโลกรัม ประเภทชาย การแข่งขันกีฬา
อาชีวศึกษา
นักเรียนนักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้
นายสิริชัย กิติยามาศ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น ชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ
ชาย รุ่นน้าหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม การแข่งขัน
อาชีวศึกษา
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายสกรีน คังคะโร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นไลท์ฟลายเวท รองชนะเลิศ ภาค สานักงานคณะกรรมการการ
น้าหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม ประเภทชาย การ
อาชีวศึกษา
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับ
ภาค ภาคใต้
นายอลงกรณ์ เทพทวี
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New
รองชนะเลิศ ชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
Gen Inventors Award (I-New Gen Award
2020) เรื่องเครื่องล้างระบบภายในของ
เครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New
รองชนะเลิศ ชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
Gen Inventors Award (I-New Gen Award
2020) เรื่องเครื่องล้างระบบภายในของ
เครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลเหรียญเงิน โครงการ Thailand New
รองชนะเลิศ ชาติ
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
Gen Inventors Award (I-New Gen Award
2020) เรื่องเครื่องล้างระบบภายในของ
เครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ
นายสิทธิกร บุญช่วย
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงาน
รองชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาสีรถยนต์
สงขลา

48
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภาสกร จู่เถี้ยง
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
นางสาวรุ้งทอง ย่องเซ่ง
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่
28 ระดับภาค สาขาแต่งผม
นายศุภกฤต จาติกานนท์
รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขนาด
เมล็ดข้าวสารที่มีต่อปริมาณและระยะเวลา ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายชยุตม์ คมบาง
รางวัลระดับเหรียญทองแดง โครงงานเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องคัดแยกขนาด
เมล็ดข้าวสารที่มีต่อปริมาณและระยะเวลา ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายณัฐพงศ์ หวังโบรักษ์
รางวัลระดับเหรีญเงิน โครงงานเรื่อง การศึกษา
คุณภาพน้าโดยการใช้อุปกรณ์ Backwash
อัตโนมัติ ที่มีต่อค่า TDS และค่า pH ของน้า ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นางสาววิภาวี อุ่งเภา
รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานเรื่อง การศึกษา
คุณภาพน้าโดยการใช้อุปกรณ์ Backwash
อัตโนมัติ ที่มีต่อค่า TDS และค่า pH ของน้า ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา
ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา
ชนะเลิศ

ภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12
สงขลา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

49
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ เดิมพรม
รางวัลระดับเหรียญเงิน โครงงานเรื่อง การศึกษา
คุณภาพน้าโดยการใช้อุปกรณ์ Backwash
อัตโนมัติ ที่มีต่อค่า TDS และค่า pH ของน้า ใน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นางสาวอมรรัตน์ แสนทวี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารจานเดียว ข้าวคลุกกะปิ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นางสาวชาลิสา สวัสดิรักษา
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกอบ
อาหารจานเดียว ข้าวคลุกกะปิ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นายเตชธร ยิ้มแย้ม
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะการแข่งขัน
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นายณัฐพล แซ่โคว้
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะการแข่งขัน
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นางสาวสุดารัตน์ สาม่าน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ทักษะการแข่งขัน
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นายสักรินทร์ หลีเจริญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรี
สากลคนพันธุ์ R การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นายปฏิพันธ์ ไชยยุโก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรี
สากลคนพันธุ์ R การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้

รางวัล

ระดับ

รองชนะเลิศ จังหวัด

ให้โดย
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

50
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศราวิน จองนุ้ย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรี
สากลคนพันธุ์ R การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นายธีภัทร์ สอนมา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรี
สากลคนพันธุ์ R การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นายธนพล ชานาญหาญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรี
สากลคนพันธุ์ R การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้
นางสาวมารีนา เจ๊ะแว
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาแฟชั่น
เทคโนโลยี
นายศุภมิตร คงสุวรรณ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมอง
กลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมอง
กลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ
นายซัลมาน สืบประดิษฐ์
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมอง
กลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ
นายพิเชฐ เส้งเชื้อ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมอง
กลฝังตัว อุปกรณ์ทา Backwash อัตโนมัติ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12
สงขลา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

51
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบการใช้งาน
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
นายสัมฤทธิ์ พันธุรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางสาวศตพร พรมทองบุญ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางกิตติพงษ์ กีสะบุตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์สร้างแนวเส้นในงานติดตั้ง
นายศรายุทธ คาระวะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์สร้างแนวเส้นในงานติดตั้ง
นายนนทวัฒน์ บุญรัตนัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญ
ทองแดง สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
อุปกรณ์สร้างแนวเส้นในงานติดตั้ง
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด
นายเมทนี ทองนวน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับเหรียญทอง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

52
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายเมทนี ทองนวน
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์แจ้ง
เตือนไฟท้ายรถขาด
นายสรวิชญ์ รัตนรัตน์
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์แจ้ง
เตือนไฟท้ายรถขาด
นายนนทวัฒน์ บุญรัตนัง
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์สร้างแนวเส้นใน
งานติดตั้ง
นายกิตติพงษ์ กีสะบุต
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์สร้างแนวเส้นใน
งานติดตั้ง
นายศรายุทร คาระวะ
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์สร้างแนวเส้นใน
งานติดตั้ง
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา
Backwash อัตโนมัติ
นายซัลมาน สืบประดิษฐ์
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา
Backwash อัตโนมัติ
นายพิเชฐ เส้งเชื้อ
รางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว อุปกรณ์ทา
Backwash อัตโนมัติ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศุภฤกษ์ ชูเมือง
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณ์ควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรกลไฟฟ้า
นายสัมฤทธิ์ พันธุรัตน์
รางวัล Honor Awards ระดับเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นางสาวศตพร พรมทองบุญ
รางวัล Honor Awards ระดับเหรียญทองแดง
สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณ
ภัย ไฟเลี้ยวอัจฉริยะ
นายสิทธิกร บุญช่วย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะเทคนิคงานสี
รถยนต์ งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ
นายรฐนนท์ ขุนจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ทักษะงานสีรถยนต์
งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับชาติ
นายเกียรติศักดิ์ ชมชื่น
รางวัลนักเรียน ระดับชั้นอาชีวศึกษา ได้ผ่านการ
เข้ารอบ 45 ทีมระดับชาติ โครงการปะกวด
นวัตกรรมสีเขียวประจาปี 2562 Youth
Greenovation Award 2019
นายธนพล เอียดสุย
รางวัลนักเรียน ระดับชั้นอาชีวศึกษา ได้ผ่านการ
เข้ารอบ 45 ทีมระดับชาติ โครงการปะกวด
นวัตกรรมสีเขียวประจาปี 2562 Youth
Greenovation Award 2019

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชวะศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีว ศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุ กต์ใ ช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชีว ศึก ษาแต่ล ะระดับ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการปฏิบั ติง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้ นผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลั กสู ตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
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การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึ กษาส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจั ย โดย
ผู้บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ เรี ย น หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน

56

ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รายงานการประเมิน ผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลั ยฯ
ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
จานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 244 คน มีรายละเอียดดังนี้
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 175 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
95 คน
- จ านวนผู้ เ รี ย นระดั บ ปวช. ชั้ น ปี ที่ 3 ที่ ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ รอบแรกแรก
152 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกแรก 92 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก มีผลการประเมิน
ร้อยละ 90.37
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรีย นหลักสูตร ปวส.
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภายในจังหวัดสงขลา
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1) เชิ ง ปริ ม าณ : จ านวนผู้ เ รี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา
168 คน มีรายละเอียดดังนี้
- จานวนผู้ เรีย นระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ล งทะเบียนเรียนครบทุกรายวิช าตามโครงสร้างของ
หลักสูตร 175 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
95 คน
- จ านวนผู้ เ รี ย นระดั บ ปวช. ชั้ น ปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไป
102 คน
- จานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 66 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึ กษา (VNET) มีผลการประเมิน ร้อยละ 96.00
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1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
34 คน
2. จานวนผู้เรียนประสบความสาเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 27 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับ 3 ดาว
1.1.3) ผลสะท้อน : จากการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 79.41 ซึ่งสถานประกอบการ ให้การยอมรับผู้เรียนในวิทยาลัยฯ ที่ผ่าน
การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพและได้รับ
ความไว้วางใจจากชุมชน
1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 20 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด จานวน 5 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค จานวน 13 คน
- ผู้เรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ จานวน 2 คน
1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ได้รับการยอมรับจากผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ ดาเนินการโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมในการฝึกประสบการณ์นักเรียนนักศึกษา
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1.1.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา 208 คน จากจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น จานวน
459 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา 45.31
1.1.3) ผลสะท้อน : มีการพัฒนาดูแลระบบช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยจาแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ วิทยาลัยฯ โดยการดูแล
และแนะแนวผู้เรียน 2 ส่วน คือ 1) องค์กรภายนอก ดูแลแนะแนวผู้เรียนภายในสถานศึกษา มีกิจกรรมเข้ามา
ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสาเร็จการศึกษา เช่น เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน จากบริษัท
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ซุปเปอร์เรซูเม่ ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ที่พึงปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจาก
สานักงานประกันสังคม แนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และ 2) วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา แนะแนวผู้เรียน องค์กร หน่วยงานภายนอสถานศึกษา โดยการจัดทา
โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 ให้โรงเรียนมัธยมในจังหวัดสงขลา
1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.1) เชิ ง ปริ ม าณ : ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย์ และเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวม มี ค วามเป็ น
ประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
วิทยาลัยฯจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งอย่างมีความสุข ร้อยละ 87.28
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิป
ไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิทยาลัยฯจัด
ให้ มี กิจ กรรมเสริ มหลั กสู ตรเพื่อพัฒ นาผู้เรี ยนให้ เป็นคนดี คนเก่งอย่างมีความสุ ข ร้อยละ 87.28 ผลการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับกลุ่ม
จังหวัด
1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษานาร่องตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาจากหน่วยนิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับ
คัดเลื อกให้ เป็ น ผู้ แ ทนอาชีว ศึ กษา จั ง หวัดสงขลา น าเสนอตั ว อย่า งโครงงานสถานศึ กษาพัฒ นาคุณ ธรรม
อาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขั บเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโล่เกียรติยศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.
โดยเน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้รับ
รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อันดับที่ 2 ระดับภาค ภาคใต้ และได้รับรางวัลการนาเสนอโครงงาน
สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ โครงงาน ลูกพระวิษณุ SMART
1.3) การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทาใน
สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ ทั้งหมด 155 คน จาก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งหมด 170 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทา
ในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 91.17
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อ และ
สถานประกอบการรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาเข้าทางาน
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2) จุดเด่น
วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหลักสูตร ปวส.ตามมาตรฐานฝี มือ
แรงงานและความต้องการของสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดสงขลา
สถานประกอบการ และสถานศึกษาต่างๆ ให้การยอมรับผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา โดยรับผู้สาเร็จการศึกษาจากวิ ทยาลัยสารพัดช่าง
สงขลาเข้าทางานและศึกษาต่อ โดยได้รับผลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติ Best trice การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียน
สายอาชีพ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษานาร่องตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิ
บาลในสถานศึกษาจากหน่วยนิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทน
อาชี ว ศึ ก ษา จั ง หวั ด สงขลา น าเสนอตั ว อย่ า งโครงงานสถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ธรรมอาชี ว ศึ ก ษาในการ
ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา จาก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ ย ศโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ สานักงาน ป.ป.ช.โดย
เน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ ได้รับ
รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อันดับที่ 2 ระดับภาค ภาคใต้ และได้รับรางวัลการนาเสนอโครงงาน
สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ โครงงาน ลูกพระวิษณุ SMART
3) จุดที่ควรพัฒนา
ผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯเมื่อเทียบกับแรกเข้า ยังพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ต่า
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูที่ปรึกษาและทาข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียนนักศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ 66.67
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดี
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หลั กสู ตรประกาศนี ย บัต รวิช าชี พและประกาศนียบัตรวิช าชีพ ชั้นสู ง โดยการมีส ถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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1.2) การพัฒ นาหลั กสูต รฐานสมรรถนะหรื อปรั บ ปรุ ง รายวิ ชา หรื อปรั บ ปรุ งรายวิ ชาเดิ ม หรื อ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1) เชิงปริมาณ : จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 4 สาขาวิชา
1.2.2) เชิงคุณภาพ :
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด 6 สาขา
จานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 4 สาขา
ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม 66.67
1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 94.23
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนของวิทยาลันฯ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
มีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีการก าหนดการใช้สื่ อ เครื่ อ งมือ อุป กรณ์ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มีก ารกาหนดแนวทางการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีคุณภาพ
1.2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ :
จานวนครูทั้งหมด 52 คน
จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 50 คน
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 96.15
1.2.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ีคุณภาพ
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1.3) การจัดการเรียนการสอน
1.3.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 52 คน
2. จานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 43 คน
3. จ านวนครู ผู้ ส อนที่ จั ด การเรี ย นการสอนตรงตามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยเทคนิ ค วิ ธี ที่
หลากหลาย 52 คน
4. จานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 52 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ทาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 42
คน
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 91.15
1.3.3) ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 45 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน
45 คน
3. จานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
45 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 45 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 45 คน
1.4.2) เชิงคุณภาพ :
จานวนครูทั้งหมด 52 คน
จานวนครูผู้สอนที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 45 คน
ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 86.53
1.4.3) ผลสะท้อน : วิทยาลั ยฯ ดาเนินการให้ครูผู้สอนที่จัดทาข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
รายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษา ตามเป้าแผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562
1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1) เชิงปริมาณ :
1. จานวนครูผู้สอนที่จัดทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 45 คน
2. จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 45 คน
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3. จานวนครูผู้สอนที่นาผลการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 45 คน
4. จานวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 45 คน
5. จานวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่ 45 คน
1.5.2) เชิงคุณภาพ :
จานวนครูทั้งหมด 52 คน
จานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 45 คน
ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 86.53
1.5.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัย ฯส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครูผู้ส อนได้รับการพัฒ นาตนเองอย่างน้อย 12
ชั่วโมงต่อปี ภายในหน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นประจา
1.6) การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ : จานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการ
เรียนการสอน 65 ห้องเรียน จากจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา 67 ห้องเรียน
1.6.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.01
1.6.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย = 3.80
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน :
วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ดังนี้ เว็ปไซด์วิทยาลัย สารพัดช่างสงขลามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ การตั้งกลุ่มไลน์วิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลามาใช้ในการจัดการภายในสถานศึกษา ระบบการจัดการเรียนการสอนสื่อการสอนออนไลน์
ของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา Facebook fanpage วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ระบบบริหารจัดการวิทยาลัย
สารพัดช่างสงขลา RMS 2016
วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยประโยชน์สาหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.80
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1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
1.2.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม
1.2.3) ผลสะท้อน : ผู้เรียน และบุคคลทางการศึกษาที่เข้ามาใช้บริการวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา มี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาคาร สถานที่ ห้องเรียนเพียงพอต่อการใช้งาน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 3.72
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายใน
สถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับยอดเยี่ยม
1.3.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย = 3.72
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
1.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ร้อยละ 100
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
วิท ยาลั ย ฯ มี แผนงานโครงการพัฒ นาส านัก งานศู น ย์บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ กษา การจั ด ตั้ง ศู น ย์
ประสานงานขับเคลื่ อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา การจัดอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม/โฮมเธียร์เตอร์ มีศูนย์วิท ยบริการและห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ ห้องสมุดของวิทยาลัยฯ
มีหนังสือทั้งหมด จานวน 12,046 เล่ม เพียงพอต่อจานวนผู้เรียนและมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง มีความสารวจ
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกภายในห้องสมุด มีการให้บริการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนทั้งหมดระดับ ปวช.,ปวส. จานวน
992 คน มีสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งสิ้น 18,259 ครั้ง เฉลี่ยร้อยละ 100
1.4.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.41
1.5) ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานและสถานศึกษา
จานวน 1270 Mbps
1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสู งเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
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วิทยาลัยฯ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ ดูแล
และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ระบบความปลอดภั ย ในการจั ด เก็ บ และใช้ ข้ อ มู ล มี ร ะบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
1.5.3) ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80
4.2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1) เชิงปริมาณ :
1. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ จานวน 11 สาขาวิชา มีสาขาวิชาที่จัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี จานวน 8 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 72.72
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
ผู้เรียนทั้งหมด ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 913 คน เป็นผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
จานวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 40.31
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 8 สาขาวิชา คือ สาขางานยานยนต์ ทวิภาคี สาขา
งานตัวถังและสีรถยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ ทวิภาคี สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ทวิ
ภาคี สาขางานเทคโนโลยี ง านเชื่ อ มโครงสร้ า งโลหะทวิ ภ าคี สาขางานไฟฟ้ า ก าลั ง ทวิ ภ าคี สาขางาน
อิเล็ กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมทวิภ าคี จั ดการศึกษาระบบทวิภ าคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษา ระบบทวิ ภ าคี ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาก าหนด
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
-ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยได้ดาเนินการสารวจเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 21 แห่ง และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ ใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
วิทยาลัย ฯ จัดทาแผนการฝึ กสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภ าคีร่ว มกับสถาน
ประกอบการ และมีการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี
-ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯ จัดให้มีกระบวนการรับสมัครเรียน คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาระบบทวิภาคีเป็นประจา
ทุกปี มีการปฐมนิเทศ และการประชุมผู้ปกครอง
มีแผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ และมี
การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทวิภาคี จัดระบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย
ให้ นักเรี ยนนักศึกษาลงเวลาการฝึ กทักษะวิช าชี พในสถานประกอบการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งบันทึกการ
ปฏิบัติงาน
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-ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยฯ จัดให้ครูผู้สอนในวิทยาลัยเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ มี
การประเมินผลการเรียนทุกรายวิชาและจัดให้นักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
วิทยาลัยฯจัดขึ้น
-ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิ ท ยาลั ย ฯได้ ร ายงานการจั ด ท าโครงการงานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ต ามแผน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 17 โครงการ
1.1.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม
ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนนักศึกษา มีการจัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ
เพื่อจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนระบบทวิภาคี
2) จุดเด่น
วิทยาลัยฯมีการพัฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะที่ส อดคล้ องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการมีสถานประกอบการมีส่วนร่วม
พิจารณาหลักสูตรและให้ข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยครูผู้สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่มีคุณภาพมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้การปฏิบัติและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการเรียนรู้ มีการกาหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีแผนการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ที่จัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้
เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ โดยได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองในการไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ตามเป้าแผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษา 2562
3) จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนที่ทาการสอน จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ดาเนินโครงการภายในปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนการอย่างมีคุณภาพ โดยมีโครงการ ดังเช่น
1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการสอน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ
3. โครงการประกวดแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
1.1.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 100.00
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
1.1.3) ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษาที่ร่วม
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1) เชิงปริมาณ :
จานวนสาขาวิชาทั้งหมด 11 สาขาวิชา
จานวนสาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 11 สาขาวิชา
ร้ อ ยละของสาขาวิ ช าหรื อ สาขางานที่ มี ก ารระดมทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
100.00
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับระดับ ยอดเยี่ยม
1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการ
ที่ให้การยอมรับและช่วยเหลือวิทยาลัยฯด้วยดีอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือจากสถานประกอบการ ในการจัด
ให้ มี ค รู ฝึ ก ผู้ เ ชี่ ย วชาญท าการจั ด การเรี ย นการสอนแก่ ผู้ เ รี ย น มี ก ารระดมทรั พ ยากรทั้ ง ด้ า นการบริ จ าค
ทุนการศึกษาเป็นประจาทุกปี และการบริจาควัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1) เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 17 กิจกรรม
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 17 กิจกรรม ดังนี้
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์
องค์การบริหารส่วนตาบลคูขุด
- โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ศูนย์
องค์การบริหารส่วนตาบลวัดจันทร์
- โครงการอาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาคใต้
- การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ โครงการสัปดาห์วิชาการ
- โครงการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลพังลา
- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
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- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 3 ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมืองสะเดา
- โครงการของขวัญจากอาชีวศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่
- โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
- โครงการอาชีวะอาสาและประสบภัยพิบัติ
- โครงการจิตอาสาอาชีวศึกษาพัฒนาชุมชน
- โครงการซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV
- โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่
- โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
- โครงการนวสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- โครงการจิตอาสาทาความดีด้วยหัวใจจากพี่สู่น้อง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการ
วิชาชีพ จิตอาสา ทั้งสิ้นจานวน 2,258 คน
นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสา มีดังนี้
1. การให้บริการวิชาชีพ ซ่อมบารุงจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ เสริม
สวย ตัดผมชาย
2. การให้บริการซ่อมบารุงอุปกรณ์ DLTV
3. สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
4. ของชาร่วยและการจัดดอกไม้
5. งานมาลัย
6. การต่อหลอดไฟ การต่อปลั๊กไฟ
7. ถุงผ้าใส่โทรศัพท์
8. กระดุมผูกผม
9. ยาดมสมุนไพร
10. ช่อมะกรูดเตยหอม
11. มาลัยชาร่วย
12. ขนมหยกมณี
13. ขนมกล้วยโบราณ
14. ขนมวาฟเฟิล
15. ซูชิขนมปัง
16. กระเช้ามะกรูดใบเตย
17. พวงกุญแจจากผ้า
18. การจัดดอกไม้ประดิษฐ์
19. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
20. ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
21. พวงมาลัยของชาร่วย
22. ขนมปุยฝ้าย
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23. ขนมตะโก้เผือก
24. ถุงข้าวลดโลกร้อน
25. พวงกุญแจหนัง
26. กระเป๋าเศษสตางค์หนัง
27. การประกอบวงจรชุดคิท
28. ขนมเข่งมะพร้าวอ่อน
29. ขนมดอกอัญชัญใบเตย
30. ขนมลืมกลืน
31. พวงกุญแจ Key Cover
1.3.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยฯส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร นักเรียนนักศึก ษาให้บริการชุมชน
บริการวิชาการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาแกชุมชนที่ใกล้เคียงเป็นประจาต่อเนื่องทุกปี โดยชุมชนให้การ
ตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
1.1.1) เชิงปริมาณ : จ านวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จานวน 130
ผลงาน
1.1.2) เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
รางวัลระดับจังหวัด จานวน 7 รางวัล
รางวัลระดับภาค จานวน 5 รางวัล
รางวัลระดับชาติ จานวน 2 รางวัล
1.1.3) ผลสะท้ อ น : วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ รั บ การยอมรั บ จากส านั ก งานคณะกรรมการการวิ จั ย แห่ ง ชาติ
สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
2) จุดเด่น
วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนักเรียนนักศึกษา
และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้กับผู้ที่สนใจ ได้
รางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่องเครื่องล้างระบบภายในของเครื่องปรับอากาศแบบ 3 ระบบ ได้รับการยอมรับจาก
สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ ในการต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์
3) จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลั ย ฯ ได้รั บการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยอย่างจากัด ทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ถึงแม้จะได้รับรางวัลจากการ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติโดย
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ชุมชน หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับผลงานของนั กเรียนนักศึกษา นั้น แต่วิทยาลัยฯยังขาดการต่อยอดสู่
ความสาเร็จระดับนานาชาติ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุนหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน สาหรับผู้เรียนในการพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปใช้ประโยชน์สู่ชุมชน
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จานวน 3
มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)

3

2

6

ผลรวมคะแนนที่ได้

106

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
115

92.17

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ

3

4

12

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

4

8

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
25

20
80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

2

1

2

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2

5

10

3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

15

5

75

ผลรวมคะแนนที่ได้

87

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
95

91.58

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม

3

4

12

ผลรวมคะแนนที่ได้

22
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
25

88.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
85

85
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

2

4

8

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา

2

4

8

ผลรวมคะแนนที่ได้

61

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
65

93.85

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ข้อการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
6

5

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
30

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
30
30
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

45

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ข้อการประเมิน
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ค่าน้าหนัก ค่าคะแนน
3

5

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
15

คะแนนที่ได้
(ค่าน้าหนักxค่าคะแนน)
15
15
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ร้อยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

90.64

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

92.17

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

80

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

91.58

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

96.59

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

88

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

93.85

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

100

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

100

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

100

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

94.20

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนด
เพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม

77

ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อ
กาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1. โครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ทุกสาขางาน
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
3. โครงการจัดอบรมการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)
1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
3. โครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อรองรับการปฏิบัติ

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
2. 1. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อการเป็น
ผู้ประกอบการ
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. 2. โครงการจัดหาวัสดุฝึกเพื่อรองรับการปฏิบัติ

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง 1.
ประสงค์
2.
3.
4.

การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
1. โครงการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
3. โครงการผู้บริหารพบปะสถานประกอบการและ
ชุมชน
5. 4. โครงการ Fix it Center
6. 5. โครงการอาชีวะอาสา
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. 1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
9. 2. โครงการเชิดชูเกียรติเด็กดีมีคุณธรรม
10. 3. โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
11. 4. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
12. การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
13. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน
14. 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
15. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน
2. 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
5. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษาเพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในประเทศอาเซียน
6. 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ
7. 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2. 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรม
วิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
3. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
4. 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
5. 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7. การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
8. 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรม
วิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
9. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
10. 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
11. 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
12. 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
13. การจัดการเรียนการสอน
14. 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรม
วิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
15. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
16. 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
17. 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
18. 4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
19. การบริหารจัดการชั้นเรียน
20. 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรม
วิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
21. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
22. 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
23. 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
24. 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
25. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
26. 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรม
วิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
27. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
28. 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
29. 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
30. 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
31. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
32. 1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาชีพร่วมกับชมรม
วิชาชีพและหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
33. 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
34. 3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะ
35. 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
36. 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2. 1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพ
3. 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
4. 3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัย
6. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
7. 1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพ
8. 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
9. 3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
10. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัย
11. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
12. 1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพ
13. 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
14. 3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
15. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัย
16. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
17. 1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพ
18. 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
19. 3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัย
21. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
22. 1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ตรง
กับสาขาวิชาชีพ
23. 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
24. 3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
25. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัย

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. 1. โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. 2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
4. 3. โครงการทาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาร่วมกัน
5. 4. โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เรียนรู้
2. 1. โครงการแลกเปลี่ยนวิทยากรระหว่างวิทยาลัย
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. 2. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
4. 3. โครงการทาความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและ
เอกชน เพื่อส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน หรือแลกเปลี่ยน
นักศึกษาร่วมกัน
5. 4. โครงการฝึกอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
6. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1. โครงการจัดหาครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้
ตรงกับสาขาวิชาชีพ
7. 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์
8. 3. โครงการพัฒนาบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. 4. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัย
10. การบริการชุมชนและจิตอาสา
11. 1. โครงการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
12. 2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13. 3. โครงการผู้บริหารพบปะสถานประกอบการและ
ชุมชน
14. 4. โครงการ Fix it Center
15. 5. โครงการอาชีวะอาสา

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
งานวิจัย
สร้างสรรค์ งานวิจัย
2. 1. โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน
3. 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัยร่วมกับ
ชุมชน
4. 3. โครงการทัศนศึกษาดูงานการวิจัยพัฒนาชุมชน
5. 4. โครงการจัดอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนเกี่ยวกับแนวทางการสร้างนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
6. 5. โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
http://gg.gg/jb1t4
1.

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา
http://gg.gg/jb4w5

2. รายงานผลการประเมินตนเอง
SAR ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒

3.

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

http://gg.gg/e39kn

4.

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

http://gg.gg/j7x7t

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

