ก

คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 6
มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้ง กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา รายงานผล
การประเมินตนเองประจำปีเป็นภาพสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป
รายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ ๑) เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๒) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด
ใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓) เพื่อให้ส ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็น
การประเมิน เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใช้ผลจากการประเมินเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการติดตามตรวจสอบจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับคำแนะนำจากผู ้บริห ารระดั บ สูง ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารของสถานศึกษา จนสำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข

คำชี้แจง
รายงานผลการประเมิ นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) วิ ท ยาลั ย การอาชีพไชยา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้
นำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญ ในการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ที่ม ีส ่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
กรกฎาคม ๒๕๖๔
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
๖๖
๗.1 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
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๑

ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
๑.๑.๑ ผลผลิต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ (3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) ได้คะแนน 9๖.๔๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน
๑.๑.๒ ผลลัพธ์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ (3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน) อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
๑.๒ จุดเด่น
๑.๒.๑ สถานศึกษามี ผ ลงานที่ไ ด้ร ับรางวั ล ในระดั บ ชาติ ห ลายรางวั ล และหลากหลาย
ประเภท
๑.๒.๒ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
๑.๒.๓ สถานศึกษาได้รับการยอมรั บ ยกย่อง จากหน่วยงาน องค์กรภายนอก จนเป็น
สถานศึกษาต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
๑.๓ จุดที่ควรพัฒนา
๑.๓.๑ การจัดหาตำแหน่ง ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการท่องเที่ยว ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน
๑.๓.๒ สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอ เหมาะสม
๑.๔. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๑.๔.๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทั้ง ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๑.๔.๒ การพัฒนาด้านการจัด หาตำแหน่ง ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึกษาให้ มี สั ดส่ ว นที่
เหมาะสม เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน

๒

หมายเหตุ เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่มีการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และไม่มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับภาค
และระดับชาติ จึงทำให้ผลการประเมินในประเด็นการพิจารณาดังกล่าวต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีวิสัยทัศน์ คือ วิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นสถานศึกษาต้ นแบบ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยเน้นการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของ
สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่ างๆ ให้สามารถ
จัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจ เชื่อใจ และนำมาซึ่งคุณภาพการศึกษา
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสถานประกอบการได้นั้น โดยการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการในการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่ง หวัง ของสังคม
ผู้ปกครองจึงมีความมั่นใจได้ว่าวิทยาลัยการอาชีพไชยามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสามารถ
มองเห็นเป็นประจักษ์ได้จากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ ครั้ง ในรอบ ๑๐ ปี คือ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑, พ.ศ.๒๕๕๕ และ พ.ศ.๒๕๖๐
2. วิทยาลัยการอาชีพไชยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาคุณธรรมต้นแบบ สถานศึกษาประชาธิปไตยดีเด่น สถานศึกษาที่ดำเนินการ
การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนดีเด่น เป็นต้น จนเป็นสถานที่สำหรับการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มากมาย
3. วิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในทางวิชาการและวิชาชีพกั บ
ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี
4. วิ ท ยาลั ย การอาชี พไชยาประสบความสำเร็ จ และมี ช ื่ อ เสี ย งในด้ านของการพัฒนา
กิจกรรมพิเศษให้แก่นักเรียน นักศึกษา เช่น ด้านกีฬา นันทนาการ ดนตรี จนเป็นที่ประจักษ์
5. วิทยาลัยการอาชีพไชยา มีการอบรมสั่งสอน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักศึกษาเป็น
อย่างดี ของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน เพราะสามารถมองเห็นได้จากพฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จนผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความมั่นใจ
6. วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ไชยามี ผ ู ้ บ ริ ห าร มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรอบรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม
สามารถบอกทิ ศ ทางการพั ฒนาสถานศึ กษาและพั ฒนาคุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นได้ช ั ด เจน มี ก ารกำหนด

๓

มาตรฐานของสถานศึกษา ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจตัดสินใจในงานด้าน
ต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ของโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
7. วิ ท ยาลั ย การอาชีพ ไชยามี การประสานการทำงานร่ว มกันระหว่า งสถานศึก ษากับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีลักษณะที่ พึงประสงค์ มีความรู้ ทักษะความสามารถ
มีบุคลิกภาพตามที่ชุมชนคาดหวัง และเติบโตมาเป็นสมาชิกที่มี คุณภาพของชุม ชน และสืบสาน
ภาระหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
8. วิทยาลัยการอาชีพไชยามีการเยี่ยมบ้านผู้เรียน ทั้งนี้จะเป็นการติดต่อประสานงานกับ
ผู้ปกครองโดยตรงและใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการได้พบปะสนทนากันโดยตรงในสถานการณ์จริง และ
การพูดคุยอย่างฉันท์มิตร พร้อมทั้งการประสานกิจกรรมให้มีความเชื่อ มโยงกับงานการจัดการศึกษา
ด้วยควบคู่กัน ก่อให้เกิดความไว้ใจ เชื่อมั่น และเกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยการอาชี พไชยาให้ความสำคัญ กั บการสร้ างระบบการศึกษาที่ม ี คุ ณภาพและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์ และ
รองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดทำ
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศอั น มี
สาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ
และตัวชี้วัด ที่ครอบคลุมกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมี
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน
ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ( คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา) 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะ การ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 3) ด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้าน
อาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ

๔

งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ และองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ตั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ จำนวนสถานประกอบการที ่ ร่ ว มมื อ ในการพั ฒนาศั ก ยภาพผู ้ เ รี ย นของ
สถานศึกษา
๕. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ ค่านิยม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนถึงผู้เรียนที่นำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
๗. มีพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
และสถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
การประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2562
๔.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ ผ่ านมา ประเทศไทยเผชิญกั บความท้ าทายในการพั ฒนาเพื ่ อเสริ มสร้ าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัจจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
กฎ ระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า ทั กษะความสามารถของแรงงาน
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูง วัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่ง ผลให้ ภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบการค้าที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคที่ทำให้เกิด
การลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจโลก โครงสร้างประชากร เทคโนโลยี จะทำ
ให้ประเทศไทยเผชิญความท้าทายมากขึ้นใน การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในระยะต่อไป
ในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึดเป้าหมายในการ
ยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
และส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้ ความ
เหลื่อมล้ำลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องสร้าง
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการพัฒนา
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อ
ยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง การปรั บ
โครงสร้างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนา
รูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ การ
พัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.
2561 : 18)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพเพื่อ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตอบสนองนโยบายรั ฐบาล เพื่อก้าวไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นการจั ดการเรี ยนรู ้ ใน
สถานศึกษาสายอาชีวศึกษา จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
ของการจัดเรียนการสอนใน ยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องด้วยศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ในทรัพยากร
มนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ วิจัย
ค้นคว้าสิ่งใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ จะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ในการพัฒนาสังคมเพื่อก้าวเข้าสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงกำหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาจัดทำสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล จัดให้มีการประกวด จัด
แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมให้เข้า
ร่วมแสดงแข่งขันหรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพไชยาจึงมีความตระหนักและเล็ งเห็นถึงความสำคัญ
ของการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2562 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผน การปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแล
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้เล็งเห็นความสำคัญ และมี
ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาประเมินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model of
Evaluation) หรือการประเมิน แบบซิปโมเดล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การ
ประเมิ นด้ านสภาพแวดล้ อม (context) ด้ า นปั จ จั ย นาเข้ า (input) ด้ า นกระบวนการดำเนิ น งาน
(process) และด้านผลผลิตของโครงการ (product) เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศสำหรับการปรั บปรุง
พัฒนางานและการตัดสินใจกำหนดทิศทาง เพื่อการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
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๔.๒ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อประเมิ นด้ านสภาพแวดล้ อมของโครงการส่งเสริมสนั บสนุนการจั ดทำ ประกวด เผยแพร่
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา
2562
2. เพื่อประเมินด้ านปั จจั ยนำเข้ าของโครงการส่งเสริมสนั บสนุนการจัดทำ ประกวด เผยแพร่
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา
2562
3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ประกวด
เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปี
การศึกษา 2562
4. เพื่อประเมินด้ านผลผลิ ต โครงการของโครงการส่ง เสริมสนั บสนุ น การจั ดทำ ประกวด
เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปี
การศึกษา 2562
5. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงพัฒนางานและการตัดสินใจกำหนด
ทิศทาง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานวิจยั ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
๔.๓ กรอบแนวคิดการวิจัย
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4.๔ วิธีการดำเนินงาน
1. ขอบเขตของการประเมิน
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 1,199
คน
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 351 คน
1.2 ด้านเนื้อหา
การประเมินครั้งนี้ มุง่ ประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ ประกวด
เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปี
การศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model of Evaluation) หรือการ
ประเมินแบบซิปโมเดลของสตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam & Other) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ
ดำเนินงาน และด้านผลผลิตโครงการ
4.5 ผลการดำเนินงาน
จากผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า มีผลการประเมินสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
ผลผลิตโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด
2. สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านผลผลิตโครงการ มีผลการประเมินสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมากที่สุด
3. สำหรับนักเรียน นักศึกษา เป็นการประเมินเฉพาะด้านผลผลิตโครงการ ผลการ
ประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา จากแบบสอบถามปลายเปิด พบว่า
4.๔.1 ด้านสภาพแวดล้อม สถานศึกษาควรมีรูปแบบของกิจกรรมในการดำเนินงาน
โครงการให้หลากหลายและมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
4.๔.2 ด้านปัจจัยนำเข้า สถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากร เช่น เงินงบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ์ จากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงานสู่เวทีนานาชาติ
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4.๔.3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน สถานศึกษาควรให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาในการ
เปิดโลก การเรียนรู้และการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์เพื่อจุดประกายแนวคิดในการ
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น
4.4.๔ ด้านผลผลิตโครงการ สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดหรือ
ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
๔.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถานศึกษาได้ทราบสภาพการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กำหนดนโยบายและพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำ ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการ
อาชีพไชยา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้เกิดคุณภาพ
3. นักเรียน นักศึกษา ได้นำผลการประเมินไปใช้ในพัฒนาตนเองและพัฒนาผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม

๙

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7731-0954-5 , 0-7743-5386 โทรสาร 0-7743-1593
E-mail suratthani05@vec.mail.go.th
Website www.cicc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในโอกาส
ครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง สำนักงานที่ดินจัง หวัดสุราษฎร์ธานีไ ด้แ บ่ง ที ่ ดิ น
สาธารณะบริเวณบ้านดอนหลวง จำนวน 49 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2537 ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลังและสาขาวิชาการบัญชี โดยมีนายอำนวย อมรศิลป์สวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยคนแรก
การจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 256๓ วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ
จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การท่องเที่ยว และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล (สาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญ ชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

๑๐

สภาพชุมชน
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไชยาและเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา ประมาณ ๘ กิโลเมตร ห่าง
จากสวนโมกขพลารามประมาณ ๔ กิโลเมตร ห่างจากวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารประมาณ ๔
กิโลเมตร ห่างจากถนนเอเชีย สาย ๔๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร ชุมชนบริเวณใกล้เ คี ยงวิ ท ยาลั ย
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยมีร้านค้าปลีกขนาดเล็ก
ไว้บริการนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป มีบ้านเช่าและหอพักไว้สำหรับบริการนักเรียนนักศึกษาที่
อยู่ไกล โดยวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการบ้านเช่าและหอพักในการสอดส่องดู แ ล
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างดี
สภาพเศรษฐกิจ
ผู้ปกครองและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพประมง มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มากนัก
สภาพสังคม
สังคมของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิต
แบบคนชนบท ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันหลายคน ตั้งแต่ผู้สูงอายุ คนวัย
ทำงานและเด็ก ดังนั้นในแต่ละครอบครัวจะมีคนที่มีรายได้มีเพียงบางคนแต่มีภาระต้องเลี้ยงดูคนหลาย
คน ทำให้ผู้เรียนบางคนอาจจะมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย

๑๑

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

แผนภูมิ ๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๒

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
๒.๓.๑ ข้อมูลผู้เรียน
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.
ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
314
283
267
864

ทวิภาคี
0
0
0
0

ปกติ
18
43
61

ทวิศึกษา
0
0
0
0

รวม
314
283
267
864

ทวิภาคี
117
130
247

รวม
135
173
308

แรกเข้า
319
147
466

สำเร็จการศึกษา
163
122
285

คิดเป็นร้อยละ
51.10
82.99
61.16

แรกเข้า
298
167
465

สำเร็จการศึกษา
198
157
355

คิดเป็นร้อยละ
66.44
94.01
76.34

ตารางที่ 2.2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 256๒
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม
ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

๑๓

๒.๓.๒ ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลบุคลากร
ประเภท

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/
ผู้ที่ได้รับการรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
(คน)
5

มีใบ
สอนตรง
ประกอบ สาขา
วิชาชีพ
(คน)
(คน)
5
-

14

14

14

10
2
1๘
12
8

10
๑๓
-

๙
1๘
-

42
69

3๗
3๗

4๑
4๑
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๒.๓.๓ ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ตารางที่ 2.4 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
4
3
0
0
0
0
1
0
0
8

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
4
3
0
0
0
0
1
0
0
8

รวม
(สาขาวิชา)
8
6
0
0
0
0
2
0
0
16

๒.๓.๔ ข้อมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(หลัง)
3
3
1
1
13
21

๑๕

๒.๓.๕ ข้อมูลงบประมาณ
ตารางที่ 2.6 ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวน(บาท)
14,020,000.00
๒,8๗2,900
1,500,000.00
11,255,340.00
1,783,200.00
31,431,440.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ปัญญาดี มีคุณธรรม น้อมนำสังคม อุดมพลานามัย
อัตลักษณ์
พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา
เอกลักษณ์
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพกำลังคนในวิชาชีพ
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
3. บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
2. การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
3. การพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ

๑๖

4. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในวิชาชีพ
2. ยกระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
3. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการวิชาชีพสู่ชุมชน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
3. ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. พัฒนาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยให้มีคุณภาพสูง
7. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
8. ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในชุมชนและสังคม
9. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่มีคุณภาพ
ได้รับการยอมรับในการขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
10. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
11. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ
13. สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความศรัทธา ความภูมิใจเห็นคุณค่าและตระหนัก ใน
ความสำคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
14. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
15. สร้างฐานการเรียนรู้และการจัดองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. เชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะ
17. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
19. การบริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

๑๗

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ตารางที่ ๒.๗ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒
รายการ
รางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับ ปวส.
(นางสาวอลิสา เนื่องปัญหา) ปีการศึกษา
2561 (ประกาศผล ปีการศึกษา 2562)
รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับ
เหรียญทอง (เครื่องล้างทะลายปาล์มผสม
จุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ)
รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับ ปวส.
(การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบใน
ขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศ โครงการ Enjoy Science :
Young Makers Contest (การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบ
รีไซเคิลน้ำ)
รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวดนวัตกรรม
สีเขียว (Youth Greenovation Awards
2019)
ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน
“สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา” ระดับชาติ
รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ๔ ดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น
รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดแผนธุรกิจ
นักธุรกิจรุ่นใหม่ (แผนธุรกิจจมูกข้าวทิพย์)
งาน ม.อ. วิชาการ

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัล
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชาติ
อื่น ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ บริษัทเอสโซ่
ชนะเลิศ ชาติ
และสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรม (Start up
Thailand)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัทเชฟรอน
ชนะเลิศ ชาติ
ประเทศไทย สำรวจและผลิต และสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม
รอง
ชาติ ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ชนะเลิศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
รางวัล
ชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อื่น ๆ
ชนะเลิศ ภาค มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๘

รายการ
รางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑
การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น รูปแบบ
ศูนย์การเรียนรู้ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทที่ ๗
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดีเด่น (เครื่องล้างทะลาย
ปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทอง)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
ระดับ ปวช. (การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องล้างทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ
เพื่อการเพาะเห็ดฟาง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวด
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒
(เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ)
รางวัลที่ ๒ “เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิล
น้ำ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยองค์การ
มาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดกลาง
ได้รับเกียรติบัตร “เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง” ตาม
โครงการมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาค
อื่น ๆ
ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาค
ชนะเลิศ
ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รอง
ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ บริษัทเอสโซ่
ชาติ
ชนะเลิศ
และสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรม (Start up
Thailand)
รอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
ชาติ
ชนะเลิศ
สุขภาพ (สสส.)
รางวัล
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
ชาติ
อื่น ๆ
นวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง
รอง
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ
รอง
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ
รางวัล
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อื่น ๆ

๑๙

ตารางที่ ๒.๘ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓
รายการ
รางวัล
โล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ได้รางวัล
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับ ปวส. “การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ”
รางวัล
รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น
อื่น ๆ
รางวัลประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น “เครื่อง
รอง
ล้างทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ” โครงการ
ชนะเลิศ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี
2562
รางวัลประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายใน
วิทยาลัยดีเด่น รูปแบบศูนย์การเรียนรู้
รอง
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ชนะเลิศ
ประจำปี 2562
เกียรติบัตร “ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
รางวัล
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
อื่น ๆ
สุราษฎร์ธานี”
เกียรติบัตร “ได้ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วม
รางวัล
กิจกรรมในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัด
อื่น ๆ
สุราษฎร์ธานี”
เกียรติบัตร “เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
รางวัล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ประจำปี อื่น ๆ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระดับ

ชาติ

ให้โดย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

ชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จังหวัด

ศึกษาธิการ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี

จังหวัด

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๐

รายการ
เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน
“งานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด
ประจำปี 2564”
ได้รับเงินสนับสนุนการต่อยอดการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินใน
สถานศึกษา (Fin. ดี We can Do!!! Season
2)
รางวัล ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๑ การ
ดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบ
แปลงสาธิต) โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รางวัล “องค์การมาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษา
ขนาดกลาง
รางวัล “องค์การมาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษา
ขนาดกลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ “องค์การ
มาตรฐานดีเด่น” สถานศึกษาขนาดกลาง

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อื่น ๆ

รางวัล
ชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่น ๆ

รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาค
อื่น ๆ
ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตารางที่ ๒.๙ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 256๒
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวิชิต วิเชียร เป็นประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการอาชีวศึกษา
จังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการฝ่าย
อำนวยการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการ
แข่งขันมวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาอา
ชีวเกมส์ ระดับชาติ

รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
รางวัล
จังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

๒๑

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้
นายวิชิต วิเชียร ประธานกรรมการบริหารกีฬา
อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ
นายวิรัชชาติ ฉิมพานะ
ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๗
นายวิวัฒน์ รอดเกิด
เป็นกรรมการจัดงานโครงงานวิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29
และ ครั้งที่ ๓๐
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
“ครูดีศรีอาชีวศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์”
นายสัจกร ทองมีเพชร ได้รับรางวัลผู้นำเสนอ
บทความวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการ
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ “CSNP Journal : การวิจัยด้าน
อาชีวะและเทคนิคศึกษา พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ ๔”
นายวิวัฒน์ รอดเกิด ครูที่ปรึกษาพิเศษ นาย
สุริยา กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร และ
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบ
รีไซเคิลน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ
ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้

รางวัล
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
อื่น ๆ

รางวัล
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อื่น ๆ
รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

รางวัล
ชาติ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

ชนะเลิศ ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒๒

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวิวัฒน์ รอดเกิด และนายสุริยา กันลือนาม
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ ,
นางสาวเกศรา คงเจริญ และนางสาวอรอุมา
จันทร์สังสา ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้าง
ทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ เพื่อการเพาะ
เห็ดฟาง
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ , นายสุริยา กันลือ
นาม และนางสาวเกศรา คงเจริญ ครูที่ปรึกษา
“เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพ
ระบบรีไซเคิลน้ำ” หนึ่งโรงเรียน หนึง่
นวัตกรรม
นางสาวเกศรา คงเจริญ, นายณรงค์ แก้วกาฬ
สินธุ และนายสุริยา กันลือนาม ครูที่ปรึกษา
“เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพ
ระบบรีไซเคิลน้ำ” งานวันนักประดิษฐ์
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ , นางสาวเกศรา
คงเจริญ และนายสุริยา กันลือนาม ครูที่
ปรึกษา “เครื่องทำความสะอาดเชื้อราบนแผ่น
ยางพาราดิบ” งานวันนักประดิษฐ์
นายสัจกร ทองมีเพชร ครูที่ปรึกษา “โครงการ
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562
(Youth Greenovation Awards 2019)”
นายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ ครูที่ปรึกษา
“เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ” การ
ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ ๒
ระดับอาชีวศึกษา
นายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ ครูที่ปรึกษา
“เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ” ได้รับ
รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

รางวัล
ชาติ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
อื่น ๆ

รางวัล
ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อื่น ๆ

รางวัล
ชาติ สำนักวิจัยแห่งชาติ
อื่น ๆ
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ
ชนะเลิศ ชาติ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รอง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
ชาติ
ชนะเลิศ
เสริมสุขภาพ (สสส.)

รอง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
ชาติ
ชนะเลิศ
และนวัตกรรม ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง

๒๓

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสัจกร ทองมีเพชร และคณะ ครูที่ปรึกษา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
นายสมโชค ชูเพ็ง , นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ,
นายน้อย โซ่มาลา ,นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษา “โครงการประกวดโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator
Scholarship 2019” ระดับอาชีวศึกษา
“สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ”
นายสมโชค ชูเพ็ง และคณะ ครูที่ปรึกษา
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ผลงาน
"สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขัน
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ

รอง
ชาติ ฟอร์ต ประเทศไทย
ชนะเลิศ

รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อื่น ๆ

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
นายสุริยา กันลือนาม ครูที่ปรึกษา การแข่งขัน รอง
ชาติ เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์
ชนะเลิศ
อาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพตัวถังและสี
นายสุริยา กันลือนาม , นายณรงค์ แก้วกาฬ
สินธุ และนางสาวเกศรา คงเจริญ ครูที่ปรึกษา
เครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล
ระบบรีไซเคิลน้ำ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
อื่น ๆ
คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกล้าพระนครเหนือ
ระดับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
แชมป์ชิงแชมป์
นางสุวารี บุญทรง , นางสาววนิดา มีธรรม
และนางเย็นตะวัน แสงวิเศษ เข้าร่วมนำเสนอ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (ปีงบประมาณ รางวัล
ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2562)
อื่น ๆ

๒๔

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวิวัฒน์ รอดเกิด ครูผู้ทรงคุณค่า ครูที่
ปรึกษาพิเศษ นายสุริยา กันลือนาม , นายสัจ
กร ทองมีเพชร และนายนันทวุฒิ เนียมมีศรี
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การ
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวด
พลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ
นายวิวัฒน์ รอดเกิด และนายสุริยา กันลือนาม
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ ,
นางสาว เกศรา คงเจริญ และนางสาวอรอุมา
จันทร์สังสา ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้าง
ทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ เพื่อการเพาะ
เห็ดฟาง
นางสุวารี บุญทรง ครูที่ปรึกษา โครงการ
ประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่ งาน ม.อ.
วิชาการ ประจำปี 2562
นายสัจกร ทองมีเพชร และนันทวุฒิ เนียมมีศรี
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การ
ประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM
Education)
นายน้อย โซ่มาลา , นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ,
นายสมโชค ชูเพ็ง และนายสุริยา พัฒน
ประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษา “สัญญาณไฟเตือนขณะ
กลับรถ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้
นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์ , นายวันชัย
พันเรือง ครูที่ปรึกษาพิเศษ นายสัจกร
ทองมีเพชร , นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ,
นายสุริยา กันลือนาม ครูที่ปรึกษา “การสร้าง
และหาประสิทธิภาพเครื่องสลัดและคัดแยก
ขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 30

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้

รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ ภาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้

รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
ชนะเลิศ

รางวัล
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
อื่น ๆ

๒๕

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสุวารี บุญทรง นายวิวัฒน์ รอดเกิด
ครูที่ปรึกษาพิเศษ นางสาวเกศรา คงเจริญ
นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา นางสาววนิดา
มีธรรม ครูที่ปรึกษา “การศึกษาสูตรวิธีการทำ
หอยขมทรงเครื่อง” การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้
ครั้งที่ 30
นางสุวารี บุญทรง , นางสาววนิดา มีธรรม
และนางวรรณวิมล คงชู ครูที่ปรึกษา การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาคใต้
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ , นายสมโชค ชูเพ็ง ,
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ผู้ควบคุมทีม
นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 17 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ครูที่ปรึกษา
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
อื่น ๆ

รางวัล
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
อื่น ๆ

รางวัล
ภาค อาชีวศึกษาภาคใต้
อื่น ๆ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
รางวัล
ภาค ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
อื่น ๆ
(คปภ.)

นายสุริยา กันลือนาม , นายสัจกร ทองมีเพชร
และนายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา "การ
สร้างและหาประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวด ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ" การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ , นางสาวเกศรา
คงเจริญ และนางสาวอรอุมา จันทร์สังสา
ครูที่ปรึกษา "การสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องล้างทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ เพื่อ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเพาะเห็ดฟาง" การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29

๒๖

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายฉลอง เพิ่มพูล , นางสาวกนกวรรณ
ขาวเนตร์ และนางเพียงใจ ทองสาลี
ครูที่ปรึกษา "การศึกษากรรมวิธีการผลิตกาแฟ
จากถั่วเหลือง" การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29
นายสัจกร ทองมีเพชร , นายสุริยา กันลือนาม
และนายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา
“การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสลัดและ
คัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง” การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ครั้งที่ 30
นางสาวอรอุมา จันทร์สังสา , นางสาวเกศรา
คงเจริญ และนางสาววนิดา มีธรรม
ครูที่ปรึกษา“การศึกษาสูตรวิธีการทำหอยขม
ทรงเครื่อง” การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓๐
นายน้อย โซ่มาลา , นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ,
นายสมโชค ชูเพ็ง , นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์
ครูที่ปรึกษา “สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสุวารี บุญทรง , นางสาววรรณวิมล คงชู
และนางสาววนิดา มีธรรม ครูที่ปรึกษา
“น้ำราชพฤกษ์ R-Life” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายสัจกร ทองมีเพชร , นายสุริยา กันลือนาม
และนายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา
“เครื่องสลัดและคัดแยกเมล็ดพริกไทยอบแห้ง
กึ่งอัตโนมัติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่
นางสุวารี บุญทรง , นางสาววนิดา มีธรรม
และนางวรรณวิมล คงชู ครูที่ปรึกษา "หอยขม
ทรงเครื่อง” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

๒๗

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสัจกร ทองมีเพชร , นายสุริยา กันลือนาม
และนายนันทวุฒิ เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา
“อุปกรณ์เติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายสัจกร ทองมีเพชร , นายสุริยา กันลือนาม
นายนันทวุฒิ เนียมมีศรี และนางสาวขจีวรรณ
หมะแม่ง ครูที่ปรึกษา “การประกวดองค์
ความรู้การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม ครูที่ปรึกษา “การ
แข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์” การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นายสัจกร ทองมีเพชร และนันทวุฒิ เนียมมีศรี
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM
Education)”
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม ครูที่ปรึกษา การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
งานปรับอากาศยานยนต์”
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน”
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง หญิง”
นายวิโรจน์ ช่วยยิ้ม ครูที่ปรึกษา การแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน “การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย”
นางกิตติยา มากมูล ครูที่ปรึกษา การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ “การจัดทำรายการนำเที่ยว”

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

๒๘

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางเพียงใจ ทองสาลี และนางจารุวรรณ์
มีธรรม ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
งานบัญชี”
นายอโนชา ปาละคเชนทร์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
งานปูน”
นายอโนชา ปาละคเชนทร์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
งานคอนกรีต”
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ”
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
ร้องเพลงสากล หญิง”
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
ร้องเพลงไทยสากล หญิง”
นางสุภาวดี ชุมวรฐายี
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“การประกวดมารยาทไทย”
นางสุวารี บุญทรง , นางสาววรรณวิมล คงชู
และนางสาววนิดา มีธรรม ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การประกวดทักษะ
การนำเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge”
นางสุวารี บุญทรง , นางสาววรรณวิมล คงชู
และนางสาววนิดา มีธรรม ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์”

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

๒๙

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล ระดับ
ให้โดย
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม ครูที่ปรึกษา
รอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
งานยานยนต์แก๊สโซลีน”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ครูที่ปรึกษา
ชนะเลิศ จังหวัด ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
"ยุวชนประกันภัยดีเด่น" ประเภทเพลง
(คปภ.)
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ , นางเพียงใจ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ทองสาลี และนางจารุวรรณ์ มีธรรม
รอง
จังหวัด ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ครูที่ปรึกษา "ยุวชนประกัยภัยดีเด่น"
ชนะเลิศ
(คปภ.)
ประเภทคลิปวิดีโอสั้น
ตารางที่ ๒.๑๐ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 256๓
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสุวารี บุญทรง
“ครูดีศรีอาชีวศึกษาสาขาวิชาการตลาด”
นางสุวารี บุญทรง
“Excellent Teacher 4.0” สาขาวิชา
การตลาด
นายณรงค์ แก้วกาฬสินธุ นางสาวเกศรา
คงเจริญ นายสุริยา กันลือนาม และนายจรูญ
ศักดิ์ จันทระ ได้รางวัลที่ ๒ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ภาคใต้
นายนฤเทพ นิยมทอง
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการชีววิถี ระดับภาคใต้
ประจำปี ๒๕๖๒ (มอบเกียรติบัตรปี ๒๕๖๓)
นางจารุวรรณ์ มีธรรม นางเพียงใจ ทองสาลี
และนางธนัญญา แสงวิเศษ
ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภท
เพลง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา
รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
อื่น ๆ
อาชีวศึกษา

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
รางวัล
ชาติ และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัล
สำนักงานคณะกรรมการการ
อื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
รอง
จังหวัด ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชนะเลิศ
(คปภ.)

๓๐

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางจารุวรรณ์ มีธรรม นางเพียงใจ ทองสาลี
และนางพรทิพย์ รอดรักษา
รางวัล ครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน
ประเภทคลิปวีดีโอสั้น โครงการอัจฉริยะยุวชน
ประกันภัย
นายสุริยา กันลือนาม และนายนันทวุฒิ
เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน”
นายสุริยา กันลือนาม และนายนันทวุฒิ
เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล”
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม และนายสัจกร
ทองมีเพชรครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์”
นายธีรวัฒน์ ล่องพรหม และนายนันทวุฒิ
เนียมมีศรี ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล ”
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ”
นางสุชาดา คงสุข ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะออกแบบ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์”
นายวรสิทธิ์ คงประเสริฐ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์”
นายโองการ แก้วคำ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงาน
คอนกรีต”
นายศราวุฒิ นาคทองคง ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานปูน”

รางวัล ระดับ

ให้โดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
รอง
จังหวัด ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชนะเลิศ
(คปภ.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๑

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวทัศนีย์ จิ๋วสุวรรณ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะประมาณ
ราคาก่อสร้าง”
นางเพียงใจ ทองสาลี และนางจารุวรรณ์
มีธรรม ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
“ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี”
นางธนัญญา แสงวิเศษ ครูที่ปรึกษา การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี”
นางสุวารี บุญทรง ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ”
นางสาววนิดา มีธรรม ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการนำเสนอ
ขายสินค้า The Marketing Challenge”
นางวรรณวิมล คงชู ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะกลยุทธ์
การตลาดเชิงสร้างสรรค์”
นางสาวทิพวัลย์ เผือกสวัสดิ์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)”
นายฉลอง เพิ่มพูล และนางสาวอรอุมา
จันทร์สังสา ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน “การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(STEM Education)”
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่ง หญิง”
นายธนายุทธ แสงประดิษฐ์ ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
ร้องเพลงสากล หญิง”

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

๓๒

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสมศรี พัฒนเดชากุล ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
พูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ”
นางสาวขจีวรรณ หมะแม่ง ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
พูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ”
นางสาวกนกลักษณ์ แก้วศรี ครูที่ปรึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
สุนทรพจน์ภาษาไทย”

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

ตารางที่ ๒.๑๑ รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอลิสา เนื่องปัญหา รางวัลพระราชทาน
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
ปวส. ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
นายณัชพล แก้วทองสอน และนายศุภสัณฑ์
ชุมวรฐายี รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
ประจำปี ๒๕๖๒ “เครื่องล้างทะลายปาล์มผสม
จุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ”
นายอนุชิต สุวรรณ์ นางสาวเสาวลักษณ์
มีธรรม นางสาวศศิญาดา สุริโย รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง) ระดับ ปวส. การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบ
รีไซเคิลน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
นายอนุชิต สุวรรณ์ และนางสาวจริยา
คิดการเหมาะ รางวัลชนะเลิศ โครงการ
ประกวดนวัตกรรม สีเขียว ประจำปี ๒๕๖2
(Youth Greenovation Awards 2019)

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
ชาติ เลขาธิการคุรุสภา
อื่น ๆ

รางวัล
ชาติ เลขาธิการคุรุสภา
อื่น ๆ

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาชนะเลิศ ชาติ เอสโซ่ และสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และสมาคม
ชนะเลิศ ชาติ
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์

๓๓

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายธีรเมธ ยอดอุดม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รอง
1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเทคนิคงาน
ชนะเลิศ
สีรถยนต์
นายภัคพล หลีหมัด , นายสราวุฒิ รัตนมณี
และนางสาวจริยา คิดการเหมาะ รางวัลรอง
รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องล้างไข่เค็มระบบรี
ชนะเลิศ
ไซเคิลน้ำ การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ครั้งที่ ๒ ระดับอาชีวศึกษา
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี นายอิสมาแอล
โต๊ะเป๊ะ และนายวรัญญู ล่องพรหม รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) ระดับ ปวช.
รอง
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้าง
ชนะเลิศ
ทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ เพื่อการเพาะ
เห็ดฟาง
นายณรงค์ศักดิ์ ภักดีเรือง , นายอนุชิต สุวรรณ
, นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม , นางสาว
ศศิญาดา สุริโย และนางสาวรติมา จันทร์นวล รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันทักษะ ชนะเลิศ
พื้นฐาน การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ระดับชาติ
นายณัชพล แก้วทองสอน , นายณรงค์ศักดิ์
ภักดีเรือง และนายวรัญญู ล่องพรหม
รางวัล
รางวัล ระดับเหรียญทอง “เครื่องล้างทะลาย
อื่น ๆ
ปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ” งานวันนักประดิษฐ์
2563
นายอนุชิต ทองสร้าง , นางสาวดลยา นนท
ฤทธิ์ และนายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี รางวัล ระดับ
เหรียญเงิน “เครื่องปัดเชื้อราบนแผ่น
ยางพารา” งานวันนักประดิษฐ์ 2563
รางวัล
อื่น ๆ

ระดับ

ให้โดย
คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
ชาติ เอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
อาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพตัวถังและสี

ชาติ

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาชาติ เอสโซ่ และสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

๓๔

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายจีรภัทร จันทร์กาง , นายวาสิฎฐ์ โอปิน ,
นายณัฐพงษ์ แผ้วชนะ และนายเสกสรร
เข็มทอง รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ Go Further Innovator
Scholarship 2019 ระดับอาชีวศึกษา
“สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ”
นายณรงค์ศักดิ์ ภักดีเรือง นายศุภสัณฑ์ ชุมวร
ฐายี นายณัชพล แก้วทองสอน และนางสาว
อณิมา จำปี รางวัลชมเชย เครื่องล้างทะลาย
ปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพระบบรีไซเคิลน้ำ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์
นายอนุชิต สุวรรณ์ นางสาวเสาวลักษณ์ มี
ธรรม นางสาวศศิญาดา สุริโย รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง) ระดับ ปวส. การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบ
รีไซเคิลน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี และนายอิสมาแอล
โต๊ะเป๊ะ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี นายอิสมาแอล
โต๊ะเป๊ะ และนายวรัญญู ล่องพรหม รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง) ระดับ
ปวช. การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องล้าง
ทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้ำ เพื่อการเพาะ
เห็ดฟาง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
ชาติ ฟอร์ต ประเทศไทย
ชนะเลิศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล
ชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
อื่น ๆ
เกล้าพระนครเหนือ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ่ และอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ชนะเลิศ ภาค

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาเอสโซ่ และอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

รอง
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษาภาค
ชนะเลิศ
เอสโซ่ และอาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

๓๕

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายณรงค์ศักดิ์ ภักดีเรือง , นายอนุชิต สุวรรณ
, นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม , นางสาวศศิญา
ดา สุริโย และนางสาวรติมา จันทร์นวล
ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
นายจีรภัทร จันทร์กาง , นายวาสิฎฐ์ โอปิน ,
นายณัฐพงษ์ แผ้วชนะ , นายเสกสรร เข็มทอง ,
นายพีรนันท์ บุญรอด, นายวิษณุพงศ์ โสมนัส ,
นายมณฑวรรษ ช่วยแย้ม , นายภานุวัฒน์
รอง
มะหะหมัด และนายเสฎฐวุฒิ ศรียาภัย
ชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “สัญญาณไฟเตือน
ขณะกลับรถ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่
นายจักรกฤษณ์ หวังอีน , นางสาวเสาวลักษณ์
มีธรรม , นางสาวศศิญาดา สุริโย รางวัลเหรียญ
รางวัล
เงิน “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องสลัด
อื่น ๆ
และคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทยอบแห้ง”
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
นางสาวอริสา หลิบเจ๊ก , นางสาวทรภรณ์
ลูกมณี , นางสาวปภัสราภรณ์ แผ่นสุวรรณ
รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน “การศึกษาสูตรวิธีการทำ
อื่น ๆ
หอยขมทรงเครื่อง” การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
นางสาวเจนจิรา ชูประดิษฐ์ รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร เหรียญทอง
วิ่งผลัด 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ชนะเลิศ
เหรียญเงิน วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร การแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์
นางสาวสุพัตรา พลภักดี รางวัลชนะเลิศ
เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
เหรียญทอง วิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

ระดับ

ให้โดย

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

๓๖

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายวีรยุทธ ชูประดิษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศ
รอง
อันดับ 1 เหรียญเงิน กระโดสูง การแข่งขัน
ชนะเลิศ
กีฬาอาชีวะเกมส์
นายอัษฎาวุฒิ พรหมสุวรรณ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400
รอง
เมตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
ชนะเลิศ
วิ่งผลัด 4x100 เมตร การแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์
นายสุภัทรชัย โภคภิรมย์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร
รอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
ชนะเลิศ
วิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์
นายเมธัส สุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รอง
เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร การแข่งขัน
ชนะเลิศ
กีฬาอาชีวะเกมส์
นายกิจติศักดิ์ คงแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รอง
1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร
ชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายเอกพงศ์ ศักดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รอง
1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 เมตร การ
ชนะเลิศ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นางสาวพรทิพย์ โชติเมธีกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
รอง
การแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก
ชนะเลิศ
ไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง การแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์
นายนันทศักดิ์ มีคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 เหรียญทองแดง วิ่ง 100 เมตร รองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100
รอง
เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญ
ชนะเลิศ
ทองแดง วิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์) การ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

ระดับ

ให้โดย

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้

๓๗

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายรัชชานนท์ คงระบำ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100
เมตร การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายธนายุต สังฉิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด
ต่างระยะ(เมดเลย์)การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายจิรายุ นากงาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายธนากร หิรัญเรือง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัดต่างระยะ
(เมดเลย์) การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายธนพงศ์ ชมวิมาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์)
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายภัทรพล ห่อทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 เหรียญทองแดง วิ่งผลัดต่างระยะ (เมดเลย์)
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
นายอนุชิต สุวรรณ์ นางสาวเสาวลักษณ์
มีธรรม นางสาวศศิญาดา สุริโย รางวัลชนะเลิศ
(เหรียญทอง) ระดับ ปวส. การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบ
รีไซเคิลน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี นายอิสมาแอล
โต๊ะเป๊ะ และนายวรัญญู ล่องพรหม รางวัล
ชนะเลิศ (เหรียญทอง) ระดับ ปวช. การสร้าง
และหาประสิทธิภาพเครื่องล้างทะลายปาล์ม
ระบบรีไซเคิลน้ำ เพื่อการเพาะเห็ดฟาง การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ครั้งที่ 29

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
ชนะเลิศ
รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
ชนะเลิศ
รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
ชนะเลิศ
รางวัล
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
อื่น ๆ
รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
ชนะเลิศ
รอง
ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคใต้
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๘

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวกนกวรรณ เครือรัตน์ นางสาวขวัญจิรา
เครือรัตน์ และนางสาวมณีรัตน์ หลวงกัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ (เหรียญเงิน)
รอง
ระดับ ปวส. การศึกษากรรมวิธีการผลิตกาแฟ ชนะเลิศ
จากถั่วเหลือง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29
นายจักรกฤษณ์ หวังอีน , นางสาวเสาวลักษณ์
มีธรรม และนางสาวศศิญาดา สุริโย
รางวัลชนะเลิศ “การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชนะเลิศ
เครื่องสลัดและคัดแยกขนาดเมล็ดพริกไทย
อบแห้ง” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓๐
นางสาวทรภรณ์ ลูกมณี , นางสาวอลิสา
หลิบเจ็ก และนางสาวปภัสราภรณ์ แผ่นสุวรรณ
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ “การศึกษาสูตร
ชนะเลิศ
วิธีการทำหอยขมทรงเครื่อง” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ ๓๐
นายพีรนันท์ บุญรอด, นายวิษณุพงศ์ โสมนัส ,
นายมณฑวรรษ ช่วยแย้ม , นายภานุวัฒน์
มะหะหมัด , นายเสฎฐวุฒิ ศรียาภัย และ
ชนะเลิศ
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี รางวัลชนะเลิศ
“สัญญาณไฟเตือนขณะกลับรถ” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายพรรณนารายณ์ ทองพล , นางสาวรัต
พิศุทธิ์ อุคะติ , นางสาวธัญญลักษณ์ ชูจิตร ,
นางสาวฟาริดา ร่าหมาน , นางสาวฐาปนี ขาว
ทอง , นางสาวนันทวดี บัวลอย , นางสาว
ธันยธร ศักดา , และนางสาวจุฑามาศ ไมอินทร์ ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ “น้ำราชพฤกษ์ R-Life”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๙

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายจักรกฤษณ์ หวังอีน , นายอาทิตย์ จันทร์
เพชร , นายเมธัส สุวรรณ , นายธีรนัย หมุดดำ
, นายอนุชิต สุวรรณ์ , นายนันทพัฒน์ แท่นนิล
, นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม , นางสาวศศิญา รอง
ดา สุริโย , นางสาวนัฐธนา พรศรี รางวัลรอง ชนะเลิศ
ชนะเลิศอันดับ ๑ “เครื่องสลัดและคัดแยก
เมล็ดพริกไทยอบแห้งกึ่งอัตโนมัติ” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายอุทัย ใสสะอาด , นายสุรดิษ เทียนเทศ ,
นายไชยวัฒน์ วาสิงห์ , นางสาวจริยา
คิดการเหมาะ , นายขจรเดช สุปันตี , นาย
เมธัส สุวรรณ , นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม , รอง
นางสาวศศิญาดา สุริโย , นางสาวแพรวพรรณ ชนะเลิศ
วงษ์สุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
“อุปกรณ์เติมน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาวนัฐธนา พรศรี , นายยศวร ล้อมลิ้ม
และนางสาวศศิญาดา สุริโย รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๓ “การประกวดองค์ความรู้การ
รอง
นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ชนะเลิศ
ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ” การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายนิธิพงษ์ รวยร่ำ , นายสถาพร ทองมาก
และนายยุติ จิตรบำรุง รางวัลชนะเลิศ การ
ชนะเลิศ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์”
นายณรงค์ศักดิ์ ภักดีเรือง , นายอนุชิต สุวรรณ
, นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม , นางสาวศศิญา
ดา สุริโย และนางสาวรติมา จันทร์นวล
ชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM
Education)”

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๐

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายไตรภพ หนูคง , นายกิตติพงศ์ เลื่องสุนทร
และนายนพพร นาคเจียม รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
งานปรับอากาศยานยนต์”
นางสาวนัฐธนา พรศรี รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดพูดสาธิต
เป็นภาษาอังกฤษ”
นายเมธัส สุวรรณ และนายอาทิตย์ จันทร์เพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ “การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์
แก๊สโซลีน”
นายอนุชิต ทองสร้าง และนายวรัญญู ล่อง
พรหม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์
เล็กดีเซล”
นางสาวภัทรวดี คงใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
“การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง”
นางสาวจินตนา บัวเสน และนายภูริณัฐ
รอดพุ่ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์
ชาติไทย”
นางสาวอัปศรศรี ใหม่ซ้อน รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การจัดทำ
รายการนำเที่ยว”
นางสาววรดา นันทจิต , นางสาวอาริยา เวทยา
, นางสาวจันจิรา ชัยสิทธิ์ และนางสาวนันทิ
กานต์ นิซาและ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี”

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

๔๑

ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นายธชย บริพันธ์ , นายณัฐพงศ์ แก้วเกิด และ
รอง
นายสุทธิพันธ์ วงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะงานปูน”
นายจักรกฤษณ์ บรรจงช่วย , นายณัฐพล
พรหมรักษ์ และนายวรวิทย์ บุญเขียว รางวัล
รอง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชนะเลิศ
“การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต”
นายภานุพงศ์ สุวรรณยอด , นายธนทัต ทอง
สาลี และนายติณณภพ ชูทรัพย์ รางวัลรอง
รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชนะเลิศ
“การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ”
นางสาวสุภิญญา จันทรมาศ รางวัลรอง
รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ชนะเลิศ
“การประกวดร้องเพลงสากล หญิง”
นางสาวศุภสุตา เรืองฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศ
รอง
อันดับ ๒ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การ
ชนะเลิศ
ประกวดร้องเพลงไทยสากล หญิง”
นางสาวพิชญ์สินี ภักดีเรือง และนายปิยพงษ์
สามภูศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รอง
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวด
ชนะเลิศ
มารยาทไทย”
นางสาวมาริษา หนูคงคา , นางสาวประกาย
ดาว สวัสดิพันธ์ และนางสาวสุรีย์นภา ศรีศักดิ์
นอก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน รอง
ทักษะวิชาชีพ “การประกวดทักษะการ
ชนะเลิศ
นำเสนอขายสินค้า The Marketing
Challenge”
นางสาวคัทลียา กังละ , นางสาวทิพย์สิตา
นันทยาเดชาพัฒน์ และนางสาวเสาวลักษณ์
รอง
จิ๋วสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “การแข่งขันทักษะ
กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์”

ระดับ

ให้โดย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๒

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายไชยวัฒน์ วาสิงห์ , นายสุรดิษ เทียนเทศ
และนายสหรัฐ โพธิ์สุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
๓ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะ
งานยานยนต์แก๊สโซลีน”
นายภาณุพงศ์ นิตย์มี , นายพัฒน์ธิพงษ์ เพชร
รัตน์ , นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี , นายอิสมา
แอล โต๊ะเป๊ะ และนายปรีชา พรหมม่วง
รางวัลชนะเลิศ ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภท
เพลง ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางสาวฐิตินันท์ เหล่าพัทรเกษม , นางสาว
อาทิตยา สอนเพชร , นางสาวพรพรรณ วัช
ชนะ , นางสาวสุภาวดี จตุพรเลิศชัย และ
นางสาวศศิวิมล รอดผล รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ ๒ รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น
ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ระดับจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

ชนะเลิศ จังหวัด คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอง
จังหวัด คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

ตารางที่ ๒.๑๒ รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 256๓
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศุภสัณฑ์ ชุมวรฐายี ได้รับรางวัล
พระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับ ปวช. สถานศึกษาขนาด
กลาง เขต 11 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖2
(ประกาศผลปี ๒๕๖๓)
นางสาวศศิญาดา สุริโย ได้รับการคัดเลือกเป็น
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
นายอนุชิต ทองสร้าง นายวรัญญู ล่องพรหม
และนางสาวตัสนีม โต๊ะเป๊ะ
ได้รับรางวัลที่ ๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รางวัล
เลขาธิการคุรุสภา
ชาติ
อื่น ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
อื่น ๆ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
รอง
วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัย
ภาค
ชนะเลิศ
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

๔๓

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอาทิตย์ จันทร์เพชร นายวีระพงศ์ นะสา
และนายนันทิพัฒน์ อินทร์โรย การแข่งขัน
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
นางสาวกัญชพร อินทรักษ์
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
นายวรัญญู ล่องพรหม นายอนุชิต ทองสร้าง
และนายนพดล สังข์สิงห์
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล
นายณัฐพล อาดเสนาะ นายชัยณรงค์ ศรีชัย
ชนะ และนายเอกพงศ์ ศักดา
การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
นายณัฐนันท์ บุญทอง และนายธนานนท์
กลับศรี การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล
นายศราวุธ สังวรสุทธิ นายฐิติพงษ์ เฉลิม นาย
เจตณรงค์ ชำนาญราช และนายชยุตม์ เมฆเสน
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นายกสิณธ์ อำนวยเวช นายณัฐพล มีแสง และ
นายธวัชชัย ใสสะอาด การแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐนนท์ นวลจริง นายศุภโชค จันทร์เลม็ด
และนายจิรภัทร มนวรินทรกุล การแข่งขัน
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์
นายธชย บริพันธ์ นายณัฐวุฒิ ศรีแสง และ
นายปรเมศวร์ สงสกุล การแข่งขันทักษะ
งานคอนกรีต
นายจักรี รินสุนธุ์ และนายปัณณธร ลาดบูลย์
การแข่งขันทักษะงานปูน
นายสุทธิพันธ์ ทองสาลี และนายพิชญะ
ผลอนันต์ การแข่งขันทักษะประมาณราคา
ก่อสร้าง

รางวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

๔๔

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวนัฐธนา พรศรี และนางสาวอริสา
พันธ์พฤกษ์ การแข่งขันทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
นางสาวทิพวรรณ พรหมช่วย และนางสาว
วิลาสินี กอนทิพย์ การแข่งขันทักษะโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
นางสาวรัตพิสุทธิ์ อุคะติ นางสาวปภัสราภรณ์
แผ่นสุวรรณ์ นางสาวทรภรณ์ ลูกมณี
นายธนิสร ยาสิทธิ์และนางสาวจันจิรา ชัยสิทธิ์
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวรุ่งนภา ขาวสังข์ นางสาวนภาลัย บัว
ทรัพย์ นางสาวสุธิษา ศักดิ์เพชร และนางสาว
ลลิตา คชายนต์ การแข่งขันทักษะการนำเสนอ
สินค้า The Marketing Challenge
นางสาวสุชาดา เรืองดุก และนางสาวรุ่งนภา
ช่วยฤกษ์ การแข่งขันทักษะการพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
นางสาวณัตทริกการต์ เหตุทอง
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
นายธนชาติ แก้วประสิทธิ์ นางสาวเขมจิรา
แซ่ตั้ง นางสาวฐิดารัตน์ โกละกะ นายณัฐนนท์
นวลจริง และ นายธราดล ศรีสุวรรณ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา
นางสาวมัตติกา ยุทนาวา การประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
นายกิตติพงศ์ เลื่องสุนทร นายไตรภพ หนูคง
และนายเกรียงศักดิ์ หาลี
การแข่งขันทักษะงานปรับอากาศรถยนต์
นางสาวธัญญลักษณ์ ชูจิตร นางสาวธันยธร
ศักดา และนายพรรณนารายณ์ ทองพล
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิง
สร้างสรรค์ Creative Marketing Plan

รางวัล ระดับ

ให้โดย

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวภัทรวดี คงใหญ่
การประกวดร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง หญิง
นางสาวอรวรรณ ฉิมแก้ว
การประกวดร้องเพลงสากล หญิง
นางสาวชนนิกานต์ พลูศรี และนายภาณุพงศ์
นิตย์มี โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประเภทเพลง
นางสาวนพรัตน์ ซาหว้า นางสาวศศิวิมล
รอดผล นางสาวสุภาวิดา นิลทจันทร์ นางสาว
ศุภานัน อักขบุตร และนางสาวชนากานต์
เรืองเวช โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย
ประเภทคลิปวีดีโอสั้น
นางสาวศศิธร วัฒนวัชระ นางสาววณิชชา
พินเศษ นางสาวนันทิพร รักพินิจ นางสาวฐิติ
มา ทองมาก นางสาวนันทวัน ตรีวงษ์ และ
นางสาวสุนิสา สังข์ปาน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ที่ ๔ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ลูกเขา
คันดีท็อกซ์
นายพีรพัฒน์ บุญตามทัน นายปัณณธร
ชัยพัฒน์ นางสาวภัทรวดี บัวใหญ่
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ ตู้จำหน่ายหน้ากากอนามัย
อัตโนมัติ

รางวัล ระดับ
ให้โดย
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
รอง
จังหวัด ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชนะเลิศ
(คปภ.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
รอง
จังหวัด ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ชนะเลิศ
(คปภ.)

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รอง
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชนะเลิศ
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทาง
วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบาย
สำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ (ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมของสถานศึกษา)
สถานศึกษามีความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการ และสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอรายงานผลการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้
๑) ผลสัมฤทธิ์
๑) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
๓๔๖ คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๓๘๐ คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
๙๑.๐๕
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสอบผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกได้ถึงร้อยละ
๙๑,๐๕ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 10๐ คน
๒. จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ ๕๗ คน
เชิงคุณภาพ : ๑. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้
ระดับ ๔ ดาว ระดับประเทศ
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการเขียน
แผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลสะท้อน : ๑. หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้การยอมรับ
สถานศึกษา ยอมรับครู และยอมรับผู้เรียน ว่ามีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
๒. มีสถานศึกษาต่าง ๆ ขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
๓. ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ

๔๙

๔. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่ลูกสามารถหารายได้ระหว่าง
เรียน ลูกทำงานเป็น สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบอาชีพได้
๒) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
๕๙ คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ มีดังนี้
- ระดับจังหวัด จำนวน ๒๓ รางวัล
- ระดับภาค จำนวน – รางวัล (ไม่ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เนื่องจากเกิด
สถานการณ์โควิด 19)
- ระดับชาติ จำนวน – รางวัล (ไม่ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เนื่องจากเกิด
สถานการณ์โควิด 19)
ผลสะท้อน : ๑. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาภาคใต้
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัด ให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาที่
นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาชีพจำนวนมาก
๒. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถานศึกษา
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ๓๕๕ คน จากจำนวนผู้เรียนแรกเข้า
ทั้งหมด ๔๖๕ คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ๗๖.๓๔
ผลสะท้อน : ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและยกย่องที่สถานศึกษามี
ระบบการดูแลผู้เรียนที่ดี
๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๙๖๒ คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๑๗๒ คน
เชิงคุณภาพ : ๑. ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ๘๒.๐๘
๒. ผลการประเมิน อวท. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การ
ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ
๓. นายภูริณัฐ รอดพุ่ม นักเรียนชั้น ปวช.๓ ได้เป็นตัวแทนการ
ประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับ ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔. นางสาวเสาวลักษณ์ มีธรรม นักศึกษาชั้น ปวส.๒ ได้เป็น
ตัวแทนการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับ ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลสะท้อน : หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สอศ. ให้การยอมรับและยกย่อง
สถานศึกษาในการดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๕๐

๓) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
๒๘๐ คน จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๒๘๕ คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษา
ต่อ ๙๘.๒๕
ผลสะท้อน : สถานประกอบการและองค์กรต่าง ๆ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาเข้า
ทำงาน ให้การยอมรับ ยกย่องผู้สำเร็จการศึกษาว่า เป็นผู้มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
2) จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ๔ ดาว ในระดับประเทศ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมีผลการประเมินหน่วย
องค์การมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ระดับเหรียญทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ สถานศึกษา
ขนาดกลาง ระดับชาติ
๔. การมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเทียบกับจำนวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่น คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๔
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สถานศึกษาควรมีมาตรการในการดูแลและแนะแนวผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
ปริมาณผู้เรียนที่ออกกลางคัน และเพิ่มปริมาณผู้เรียนที่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด
๒. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีแนวทางในการแข่งขันทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควด ๑๙ เนื่องจากสถานศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดเท่านั้น จึงทำให้ผล
การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถ้าได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคหรือระดับชาติ สถานศึกษา
อาจมีผลการประเมินที่สูงกว่านี้
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาให้
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ๑๐๐ (รวม ๓ ประเภทวิชา จำนวน ๑๖ สาขาวิชา)

๕๑

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
พบว่า มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปทุกสาขาวิชา โดยสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอย่างเป็นระบบ
ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กรภายนอก ให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและจัด
แผนการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการสถานประกอบการ ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม
๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ๑๖
สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
๙๑.๑๒ (จำนวนแผนการจัดการเรียนที่จัดทำอย่างมีคุณภาพ ๔๖๒ แผน จากจำนวนแผนการจัดการ
เรียนรู้ทั้งหมด ๕๐๗ แผนการจัดการเรียนรู้)
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
- ระดับดีมาก
จำนวน ๓๖๗ แผน
- ระดับดี
จำนวน ๖๐ แผน
- ระดับปานกลาง จำนวน ๓๕ แผน
- ระดับควรปรับปรุง จำนวน ๔๕ แผน
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
๒) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๔๒ คน จากจำนวนครูทั้งหมด ๔๒ คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐

๕๒

ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
๓) การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๔๑ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒
๒. จำนวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่
สอน ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. จำนวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอน ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕. จำนวนครูผู้สอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
๙๙.๕๒ (จากจำนวนครูทั้งหมด ๔๒ คน)
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยการส่งบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัย
การอาชีพไชยาอย่างต่อเนื่องในระดับที่เท่าเดิมหรือสูงขึ้นทุกปี
๔) การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครูผู้สอนที่มีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ๔๒
คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. จำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้น
เรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. จำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียน ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๕. จำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการ
เรียนและด้านอื่น ๆ ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
๑๐๐
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาทุกคน

๕๓

๕) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครูผู้สอนที่มีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการ
พัฒนาวิชาชีพ ๔๐ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔
๒. จำนวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย ๑๒
ชั่วโมงต่อปี ๔๒ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓. จำนวนครูผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๔๐ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๕.๒๔
๔. จำนวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ ๔๐ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔
๕. จำนวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ๓๖ คน จากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด ๔๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๗๑
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ ๙๔.๒๙
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ต่อสมรรถนะของครูผู้สอนของสถานศึกษา
๖) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน ๕๘ ห้อง จากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๕๘ ห้องเรียน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน ๑๐๐
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ต่อคุณภาพการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ
๑) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
๒) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
ที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐

๕๔

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม ระดับดีมาก
ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานองค์กรภายนอก ให้การยอมรับ
ต่อการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานของสถานศึกษา ยกย่อง
ชื่นชมว่าสถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการ
บำรุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับ
ดีมาก
ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานมีความพึงพอใจในระดับ
มาก
๔) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
๙๙.๐๖ (จำนวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ๑,๑๖๑ คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๑๗๒
คน)
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ระดับ
ดีมาก
ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก
๕) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากระบบ Uninet ๑๐๐
Mbps ระบบ TOT ความเร็ว ๘๐๐/๕๐๐ Mbps และครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทุกพื้นที่ภายใน
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
๑) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ : ๑. ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
๓๗.๕๐ (สถานศึกษามีผู้เรียนในระบบทวิภาคี ๖ สาขาวิชา จากสาขาวิชาทั้งหมด ๑๖ สาขาวิชา)
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี ๒๑.๐๘
(สถานศึกษามีผู้เรียนในระบบทวิภาคี ๒๔๗ คน จากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๑๗๒ คน)

๕๕

เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อยู่ในระดับดีมาก
ผลสะท้อน : ๑. สถานประกอบการ และองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและหรือมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
๒. สถานประกอบการ และองค์กร หน่วยงานภายนอก ให้การยก
ย่อง ชื่นชม ผู้เรียนในระบบทวิภาคีของสถานศึกษาว่าเป็นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินยั
มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) จุดเด่น
๑. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๒. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๓. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๔. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๕. การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๖. การบริหารจัดการชั้นเรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๗. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๘. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๙. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๑๐. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม อยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
๑๑. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๑๒. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๑๓. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๑๔. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มี –
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ไม่มี –
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1) ผลสัมฤทธิ์
๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (จำนวนครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมฯ ๖๙ คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด ๖๙
คน)
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
๑) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
๓) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
๔) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
๕) ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา คือ MOTTO : กลยุทธ์ ๙ ประการ “สู่ความสำเร็จ” ของสถานศึกษา
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การส่งเสริม
สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองให้การยอมรับในด้านการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียน ณ สถานศึกษาแห่งนี้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๑๖ สาขาวิชา จากทั้งหมด ๑๖ สาขาวิชา)
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน
๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรที่หลากหลายใน
การจัดการอาชีวศึกษา
๒) สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ใน
การร่วมพัฒนาผู้เรียน โดยมีสถานประกอบการที่ลงนามความร่วมมือ จำนวน ๔๓ แห่ง และมีสถาน
ประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๑๕๗ แห่ง
๓) สถานศึกษามีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมอบวัสดุ อุปกรณ์ และทุนการศึกษา รวม ๓๐ รายการ จำนวน ๑๘๑
ชิ้น
๔) ได้รับมอบทุนการศึกษาจากบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็นเงิน
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1๗๒,๘00 บาท
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากร (วัสดุ อุปกรณ์ และทุนการศึกษา) เพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
๓) การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา รวม ๗ กิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
๑) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการบริการชุมชน บริการวิชาการ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา
๒) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
๓) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ
๔) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพ
๕) สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๖) ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่
ในระดับตั้งแต่ดีขึ้นไปทุกกิจกรรม
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา เช่น การอำนวยความสะดวกในเรื่องการใช้สถานที่ การ
จัดอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนที่ออกหน่วยบริการชุมชน เป็นต้น
ประชาชนและผู้นำชุมชนให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา โดยมี
จำนวนผู้มาขอรับบริการเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกครั้ง
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
๑) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
รวม ๗๓ ผลงาน
เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย รวม ๒๐ รางวัล
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ยกย่องสถานศึกษา ที่ผู้เรียนได้จัดทำผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ได้นำ
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ และ
ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน ในระดับต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
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2) จุดเด่น
๑. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๒. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๓. การบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดทำผลงานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่มีคุณภาพในระดับสูง เพื่อไปประกวดแข่งขันในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ
๒. หน่วยงานต้นสังกัดควรมีแนวทางในการประกวดผลงานของผู้เรียนด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ๑๙ หรือมีการ
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ๑๙ เนื่องจากสถานศึกษาได้เข้าร่วมการ
ประกวดเฉพาะระดับจังหวัดเท่านั้น หากมีการประกวดในระดับภาคหรือระดับชาติ สถานศึกษาอาจมี
ผลการประเมินที่สูงกว่านี้ก็เป็นได้
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ตามระดับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ ๕.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
100
1๐๐

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
100.00
100) / 1๐๐
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
3
๔
1๒
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
๒
๔
ผลรวมคะแนนที่ได้
๑๖
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
๖๔.00
100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน (ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
๔
๘
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2
5
10
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
15
5
75
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
๙๓
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
9๗.๘๙
100) / 95
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๖๑

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ ๕.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
2
5
10
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
3
5
15
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
25
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
100.00
100) / 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๖๒

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน (ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
2
5
10
ปฏิบัติ
2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
3
5
15
เรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
5
10
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
2
5
10
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
85
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
100.00
100) / 85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๖๓

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5
5
25
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2
5
10
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
2
5
10
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
2
5
10
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
2
5
10
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้
65
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
100.00
100) / 65
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน (ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
30
ผลรวมคะแนนที่ได้
30
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
100.00
100) / 30
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๖๔

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตารางที่ ๕.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน (ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
2
5
10
สอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
100.00
100) / 45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๖๕

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน (ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
๓
๙
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
๙
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X
๖0.00
100) / 15
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

๖๖

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ ๕.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
 ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ร้อยละ
95
100
๖๔
9๗.๘๙
100
100
100
100
100
9๐
100
๖0
9๖.๔๙

๖๗

ส่วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในมาตรฐานที่ ๓ จำนวน ๑ ประเด็นการประเมิน ดังนี้
6.1 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6.1.1 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
๑) ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ รวม ๔๗ รางวัล
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพของผลงาน รางวัล
- ระดับจังหวัด
จำนวน ๓๒ รางวัล
- ระดับภาค
จำนวน ๖ รางวัล
- ระดับชาติ
จำนวน ๙ รางวัล
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ยกย่อง ชื่นชมสถานศึกษามีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด จากการ
ประกวดแข่งขันอยู่เสมอ
๒) การเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา รวม ๑๑ แหล่งเรียนรู้
เชิงคุณภาพ : ๑) จำนวนครั้งที่ขอเข้าศึกษาดูงาน รวม ๕ ครั้ง
๒) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการศึกษาดูงาน อยู่ใน
ระดับดีและดีมากทุกครั้ง
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ
ยกย่อง ชื่นชมที่สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ
ได้เป็นอย่างดี
2) จุดเด่น
๑. ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
๒. การเป็นแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3) จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ไม่มี

๖๘

ส่วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ได้นำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ
“ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ ๗.๑ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน
ภาษาต่างประเทศสู่สากล
๒. โครงการทดสอบและประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ (VQ)
๓. โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET)
๔. โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp)
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
๑. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๒. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2563
๓. โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
๔. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 256๓

๖๙

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคน
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
เก่ง คนดี และมีความสุข
พึงประสงค์
2. โครงการการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
3. โครงการแนะแนวเชิงรุก เพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน วิทยาลัยการอาชีพไชยา
4. โครงการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ
1. โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน
2. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา
3. โครงการส่งครูสาขาวิชาชีพฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการ
4. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรใน
สถานศึกษา
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
วิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค
ไทยแลนด์ 4.0

๗๐

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
7. โครงการพัฒนาครูตามความต้องการใน
การพัฒนาด้านการจัดทำ ID Plan
8. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการบัญชี

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

1. โครงการปรับปรุงเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพไชยา
2. โครงการพัฒนาโรงงานแผนกวิชา
ช่างยนต์
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
4. โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหารและ
ท่อระบายน้ำทิ้งของโรงอาหาร
5. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทาง
ภาษา (Language Center) สู่การ
เป็น ห้องเรียน 4.0

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

๑. โครงการนิเทศ ประเมินผลผู้เรียน
ทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
๒. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ
๓. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ
๔. โครงการสัมมนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
2564
2. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๗๑

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย

3.3 ด้านการเป็นสถานศึกษาต้นแบบ

แผนพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
3. โครงการ "การอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ปีการศึกษา 256๓"
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่นักเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอ
เตยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5. โครงการพัฒนารูปแบบและการ
ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix
it Center)
6. โครงการอาชีวะอาสา
๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ
ประกวด เผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์
๒. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ 2564
๓. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ระดับภาค
ระดับชาติ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุข
2. โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ 2564
4. โครงการศูนย์ทดสอบตัวถังและสีรถยนต์
5. โครงการติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

