
 

  

 

 

 

 

๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา                                                                           

๑.๑. ประวัติของสถานศึกษา  
 พ.ศ. ๒๔๘๑ จัดตั้งเป็นโรงเรียนชื่อ โรงเรียนช่างไม้สุโขทัย ตั้งอยู่ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสุโขทัย และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา แผนก ช่างไม้ปลูก
สร้าง 
 พ.ศ. ๒๕03 ย้ายสถานที่มาตั้งอยู่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็น
สถานที่ปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๑๖ ท าการเปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2๕๑๘ ท าการเปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2๕๑๙ กรมอาชีวศึกษา ได้รวมโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย และโรงเรียนการช่างสุโขทัย แล้วจึง
ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต 1 สังกัดกับกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา และท าการ
เปิดสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ท าการเปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 พ.ศ. ๒๕๒๒ ท าการเปิดสอนแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ ท าการเปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกวิทยาเขตในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยโดยยกฐานะจากวิทยาเขต ๑ เป็น 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และจากวิทยาเขต ๒ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายชูชาติ พรามจร ท าหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

๑.๒. ขนาดและท่ีตั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง

สุโขทัย ประมาณ  ๔  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่เศษ  ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓  ได้ย้ายมาตั้งอยู่  ณ สถานที่ปัจจุบัน 
เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านกล้วย  อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สท ๑๐ (ทะเบียนเก่า 
๑๘๙๖๐) มีเนื้อที่ ๖๘ ไร่ ๓ งาน ๔๖.๘๗ ตารางวา ห่างจากตัวเมือง ทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

  

1. แผนผังที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
๒. ข้อมูลทั่วไป 

    ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๒/๔ หมู่ที่ ๕ ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย   
    รหัสไปรษณีย์   ๖๔๐๐๐ 
    หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๑ 
    หมายเลขโทรสาร  ๐-๕๕๖๑-๑๒๐๒ 

               E-mail  sukhothaitc@hotmail.com  
               Website  http://www.sukhothaitc.ac.th 
      ๓. อาณาเขต   
              ทิศเหนือ  จรดที่ดินสาธารณะ 
              ทิศใต ้  จรดถนนจรดวิถีถ่อง 
              ทิศตะวันออก  จรดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
              ทิศตะวันตก  จรดถนนสาธารณะ 

1.3. อาณาเขต 
จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ เขตอ าเภอศรีสัชนาลัย ติดต่อกับ อ าเภอวังชิ้น อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอ าเภอ  ลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

ทิศใต้ เขตอ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอกงไกรลาศ ติดต่อกับ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
และอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ทิศตะวันออก เขตอ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง และอ าเภอสวรรคโลก ติดต่อกับอ าเภอพรหม
พิรามอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันตก เขตอ าเภอบ้านด่านลานหอย และอ าเภอทุ่งเสลี่ยม ติดต่อกับ อ าเภอเมืองตาก อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก และอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 
 
         1.4 ปรัชญาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  ได้ก าหนด  ปรัชญาของสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
“วิชชา  จรณ  ปญญา  ปทีโป”   ความหมาย  ผู้มีวิชาพร้อมทั้งปัญญา  เปรียบดวงประทีป 

 
          1.5 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕61 สถานศึกษาได้ประกาศวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นผู้น าการจัดการศึกษาวิชาชีพสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม 
 

1.6 อัตลักษณ์ 
ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมน้ าใจ  ใส่ใจบริการ 

 
1.7 เอกลักษณ์ 

                      วิชาการดี วิชาชีพเยี่ยม 
 
 



 

  

1.8 พันธกิจของสถานศึกษา   
๑. จัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๒. ผลิตบุคลากรสายเทคโนโลยีที่มีทักษะวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 1.9 ระบบโครงสร้างบริหารงาน 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วม
ท า  ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงานดังนี้   

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ปีการศึกษา 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                             

 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายชูชาติ  พรามจร คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายอานนท์  จนัทร์หอม 

 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นายสมพิศ  เทียนฟัก 

 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
นายอานนท์  จนัทร์หอม 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 
นายไชยา  ประพันธศ์ิริ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นายชูศักดิ์  ปานเขียว 

งานบุคลากร 
นายพิษณุ  คมข า 

งานการเงนิ 
นางมะลวิรรณ์  พลาวุฑฒ ์

 
งานการบัญช ี

นายเชาวฤทธิ์ พัวงามประเสริฐ 

งานพัสด ุ
นายชนะ  แตงคง 

งานทะเบียน 
นายวิทย์  อ้นจร 

 งานประชาสมัพันธ ์
นายสุทธริักษ์  ข าหาญ 

งานอาคารสถานที ่
นายจ ารัส  ร้อยกรอง 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายสีห์ศักดิ์  แสงคงทรัพย์ 

งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ 
นายจเร  ธรรมเนียม 

งานความร่วมมือ 
นายธเนศ  ภู่กนั 

งานวิจัยพัฒนานวตักรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นายสุวัฒน์  นิยมไทย 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา 

นายอุเทน  โปยขุนทด 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 
และประกอบธุรกิจ 

นางนฤมล  สายก้อน 

งานกจิกรรมนกัเรียนนกัศึกษา 
ว่าที่ ร.ต.อนุชา  เกตุสละไชย 

งานครทูี่ปรึกษา 
นางสาวสาวติรี  ชูดอกไม ้

งานปกครอง 
นายสุพจน์  เดชฟุ้ง 

 งานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 

นางสุภาวดี   ตัณทานนท ์

งานโครงการพิเศษและ 
การบรกิารชุมชน 

นายเพยาว์  สุขจ่าง 

งานสวัสดิการนกัเรียนนักศึกษา 
นายยอดศกัด์ิ  ค าแดง งานสื่อการเรียนการสอน 

 นายฉลอง  ลกัษณะวเิชียร 

แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
นางอรยา  บุราคร 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นายสาโรจน์  ชาวแพรกน้อย 

 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นายบุญเป็ง  รตันะ 

 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
นายนิคม  เนียมกลั่น 

แผนกวิชาช่างอิเลก็ทรอนกิส ์
นายวัลลภ  ช่วงโชต ิ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
นายชาตรี  ปญัญาเทพ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายพงษ์ศักดิ์  บุญภกัด ี

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
นายธีระชัย  ไตรเกษม 

งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียน
การสอน 

นางวันเพ็ญ  วาสเอื้อยวงศ ์

งานวัดผลและประเมนิผล 
นางวาสนา  ข าหาญ 

งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
นายสมคิด  กิติวงศ ์

 

งานวิทยบรกิารและหอ้งสมุด 
นางสาววารี  ดอนศรีจนัทร ์

แผนกวิชาช่างยนต ์
นายสมชาย  แชม่ชื่น 


