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สวนที่ 1 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1.1 ผลสัมฤทธิ์  

     1.1.1 ผลผลิต (Output) ดานผูเรียนและดานสำเร็จการศึกษา สถานศึกษาจัดใหมีการสอบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพโดยใชขอสอบกลาง ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ผานรอบแรกอยูใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

     ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษา มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปน 

หลักสูตรสมรรถนะ บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

     ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู

ความสามารถ ดานดิจิทัล โดยใหมีการอบรม การสอนทางออนไลน โดยผานโปรแกรม Google classroom 

Zoom และ LINE เปนตน และสามารถจัดการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

     1.1.2 ผลลัพธ (Outcome) ผูเรียนไดมีสวนรวมกับสถานศึกษา โดยมีการสงเสริมและไดรับการสนับสนุน

จากสถานประกอบการ ชุมชน และองคกรตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน การบริการชุมชนและจิตอาสา เชน 

การใชบริการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center) และโครงการอาชีวะพัฒนา อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

     ดานปจจัยพ้ืนฐาน ผูเรียนไดมีสวนรวมกับสถานศึกษาไดดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมทัศน 

ระบบอินเทอรเน็ต และกลองวงจรปดเพ่ือรักษาความปลอดภัยอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     

     1.1.3 ผลสะทอน (Impact) ดานการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนมีความรูความสามารถ สามารถนำไป

ประกอบอาชีพไดอยางมีคุณภาพอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม     

1.2 จุดเดน  

      สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ จัดตั้งศูนยบริการเทคนิค

เซอรวิส และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประจำหองเรียนและแผนกวิชา 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 

      มีการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผูสอน บุคลากร และผูเรียนใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดทำ

นวัตกรรม โครงงาน  งานวิจัยในชั้นเรียน พรอมจัดหาครุภัณฑ ประเภทสื่อดิจิทัล และเงินงบประมาณสนับสนุน 

1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

      สถานศึกษาควรจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผูสอน บุคลากร และผู
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เรียนใหมีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทำนวัตกรรม โครงงาน  งานวิจัยในชั้นเรียน พรอมจัดหาครุภัณฑ 

ประเภทสื่อดิจิทัล และเงินงบประมาณสนับสนุน 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

2.1 ดำเนินการทำความรวมมือกับสถานประกอบการที่สามารถรับนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณ ทุกระดับ 

2.2 จัดการศึกษาใหกับนักศึกษากลุม ทวิภาคี ในระบบ ปวส. ใหกับสถานประกอบการ 

2.3 จัดครูผูสอนทุกแผนกวิชาไดออกนิเทศนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

3.1 ผูเรียนสอบเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

3.2 ผูเรียนมีงานทำ และศึกษาตอ ซึ่งเปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  จัดการศึกษาสายวิชาชีพ ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความตระหนักตอจุดหมายของ

หลักสูตรทุกระดับ โดยใหความสำคัญ โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกำหนดการจัดฝกอบรมใหกับ

นักเรียนนักศึกษาใหมเริ่มตั้งแตหลังการปฐมนิเทศ เมื่อมีการขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาแลว เพื่อพัฒนาผู

เรียนไดเรียนรู เขาใจและสามารถปฏิบัติ ไดรวม 6 กิจกรรมหลักดวยกัน ดังตอไปนี้  

4.1 ดานการพัฒนาบุคลิกภาพ คือ ใหเรียนรู เขาใจและปฏิบัติใน การเดิน การนั่ง การกราบ การไหว และ

ระเบียบวินัย การปฏิบัติตนใหเปนพลเมืองและเปนตัวอยางที่ดีของสังคม 

4.2 ดานการบำรุงรักษารถจักรยานยนตและกฎจราจร คือ ใหเรียนรู เขาใจและปฏิบัติเนื่องจากนักเรียนนักศึกษา

สวนใหญเปนวัยรุนใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทาง เพ่ือการดำรงชีวิตในปจจุบัน เห็นควรมีความรู 

เขาใจและปฏิบัติการบำรุงรักษารถจักรยานยนตไดดวยตนเองกอนถึงขั้นซอมแซมจะมีผลทำใหมีอายุการใชงานได

ยาวนานขึ้นกวาเดิม อีกทั้งเรื่องของกฎและเครื่องหมายจราจร เปนสวนสำคัญเพื่อใหปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะ

เกิดข้ึนกับตนเองหรือกับผูอื่นได 

4.3 ดานการบำรุงรักษาระบบไฟฟาในอาคาร คือ ใหเรียนรู เขาใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การบำรุงรักษา

อุปกรณไฟฟาภายในอาคารบานเรือนท่ีอยูอาศัยไดดวยตนเอง เพ่ือทราบถึงแนวทางการปองกันอุบัติเหตุไฟฟารัด

วงจรซ่ึงจะสงผลอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินได 

4.4 ดานการติดตั้งสุขภัณฑและการบำรุงรักษา คือ ใหเรียนรู เขาใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและการบำรุง

รักษา เน่ืองจากในปจจุบันเครื่องสุขภัณฑเครื่องใชภายในอาคารบานเรือนซึ่งเปนอุปกรณสำคัญตอการดำรงชีวิต 

4.5 ดานการใชอุปกรณจานดาวเทียม คือ ใหเรียนรู เขาใจและปฏิบัติอุปกรณจานดาวเทียมเปนสวนหนึ่งในการ

รับสัญญาณของทีวี นักเรียนนักศึกษาก็เปนสวนหน่ึงของประชากรของประเทศที่จะตองศึกษาดูความเคลื่อนไหว

ของขอมูลขาวสารตางๆ จึงมีความจำเปนจะตองรูวิธีการบำรุงรักษาและการติดตั้งขั้นตนเพื่อสามารถปฏิบัติได

ดวยตนเอง เพ่ือใหเสริมความสามารถในการเรียนสายวิชาชีพชวยการดำรงชีวิตไดอีกทาง 
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4.6 ดานการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตและ พรบ.คอมพิวเตอร คือ ใหเรียนรู เขาใจและปฏิบัติในการใชมารท

โฟนซ่ึงเปนอุปกรณในการซื่อสารและเปนแหลงเรียนรูทางอินเทอรเน็ต และทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับพระราช

บัญญัติคอมพิวเตอร ในการใชขอมูลขาวสาร ที่ถูกตอง 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) ที่ดำเนินการอยางตอเนื่องที่เห็นเปนรูปธรรมที่

ชัดเจนคือวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ไดมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยียานยนต ประจำภาค

เหนือ  และมีศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางซอมรถยนตระดับ 1 โดยรวมมือกับสำนักงาน

พัฒนาฝมือแรงงานแหงชาติ เพ่ือใชทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสำหรับผูสำเร็จการศึกษาและประชาชนทั่วไป   
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สวนที่ 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ๒/๔ หมู ๕ ถนนจรดวิถีถอง ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

  โทรศัพท ๐๕๕๖๑๑๒๐๑  โทรสาร ๐๕๕๖๑๑๒๐๒

  E-mail Sukhothaitc@vec.mail.go.th  Website www.sukhothaitc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๑ ตั้งอยูเลขที่ ๒/๔ หมูที่ ๕ 

ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย ๖๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐๕๕-๖๑๑๒๐๑ มีเนื้อที่ 

๖๘ ไร ๓ งาน ๔๖.๘๗ ตารางวา เปดรับนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชาง

ยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ สาขาวิชาชางไฟฟากำลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส ชาง

กอสราง และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาชาง

กอสราง และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

 พ.ศ. ๒๔๘๑ จัดตั้งเปนโรงเรียนชื่อ โรงเรียนชางไมสุโขทัย ตั้งอยูตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

 พ.ศ. ๒๕๐๐ เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางสุโขทัย และเปดสอนระดับมัธยมศึกษา แผนก ชางไมปลูกสราง 

 พ.ศ. ๒๕๐๓ ยายสถานท่ีมาตั้งอยู ๒/๔ หมูที่ ๕ ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนสถานที่

ปจจุบัน 

 พ.ศ. ๒๕๑๖ ทำการเปดสอนแผนกวิชาชางยนต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำการเปดสอนแผนกวิชาชางไฟฟา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมอาชีวศึกษา ไดรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย และโรงเรียนการชางสุโขทัย แลวจึงยกฐานะ

เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต ๑ สังกัดกับกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา และทำการเปดสอน

แผนกวิชาชางกอสราง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 พ.ศ. ๒๕๒๐ ทำการเปดสอนแผนกวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปดสอน

แผนกวิชาชางยนต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 พ.ศ. ๒๕๒๒ ทำการเปดสอนแผนกวิชาชางวิทยุและโทรคมนาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 พ.ศ. ๒๕๒๓ ทำการเปดสอนแผนกวิชาชางกลโรงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกระทรวงศึกษาธิการได

ประกาศแยกวิทยาเขตในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยยกฐานะจากวิทยาเขต ๑ เปน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และ

จากวิทยาเขต ๒ เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 

 ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยเปนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวง

ศึกษาธิการ โดยมี นายชูชาติ  พรามจร ทำหนาที่ผูอำนวยการวิทยาลัย 

ขนาดและท่ีตั้ง 

        วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของตัวเมืองจังหวัดสุโขทัย หางจากที่วาการอำเภอเมือง

สุโขทัย ประมาณ ๔ กิโลเมตร มีเนื้อท่ี ๑๗ ไรเศษ ปพุทธศักราช ๒๕๐๓ ไดยายมาตั้งอยู ณ สถานที่ปจจุบัน เลขที่ 

๒/๔ หมูท่ี ๕ ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในที่ดินราชพัสดุ เลขที่ สท ๑๐ (ทะเบียนเกา ๑๘๙๖๐) 

มีเน้ือที่ ๖๘ ไร ๓ งาน ๔๖.๘๗ ตารางวา หางจากตัวเมือง ทางทิศตะวันตกประมาณ ๓ กิโลเมตร 

  การจัดการศึกษา

  ปจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

๒๕๕๖,๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗,๒๕๖๓ โดยเปดสอนในหลักสูตรแบบปกติและ

แบบทวิภาคี รวมทั้งการเปดหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพตางๆ ใหกับนักเรียน และประชาชนผูที่สนใจ ดังนี้ 

 ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ๓ ป จำนวน ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 

  ๑.๑ สาขาวิชาชางยนต  

       ๑.๑.๑ สาขางานยานยนต  

  ๑.๒ สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

       ๑.๒.๑ สาขางานเครื่องมือกล  

  ๑.๓ สาขาวิชาชางเชื่อม 

       ๑.๓.๑ สาขางานผลิตภัณฑ  

  ๑.๔ สาขาวิชาชางไฟฟา 

       ๑.๔.๑ สาขางานไฟฟากำลัง  

  ๑.๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  

       ๑.๕.๑ สาขางานอิเล็กทรอนิกส  

  ๑.๖ สาขาวิชาชางกอสราง 

       ๑.๖.๑ สาขางานกอสราง  

         ๑.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       ๑.๗.๑ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๒ ป จำนวน ๘ สาขาวิชา ดังนี้ 

  ๒.๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน ๓ สาขางาน คือ 
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       ๒.๑.๑ สาขางานเทคนิคยานยนต 

       ๒.๑.๒ สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี) 

       ๒.๑.๓ สาขางานเทคนิคยานยนต (ม.๖) 

  ๒.๒ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน ๓ สาขางาน คือ 

       ๒.๒.๑ สาขางานเครื่องมือกล 

       ๒.๑.๒ สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

       ๒.๑.๓ สาขางานเครื่องมือกล (ม.๖) 

         ๒.๓ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ จำนวน ๑ สาขางาน คือ 

       ๒.๓.๑ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสรางโลหะ 

  ๒.๔ สาขาวิชาไฟฟา จำนวน ๓ สาขางาน คือ 

       ๒.๔.๑ สาขางานไฟฟากำลัง 

       ๒.๔.๒ สาขางานไฟฟากำลัง (ทวิภาคี) 

       ๒.๔.๓ สาขางานไฟฟากำลัง (ม.๖) 

  ๒.๕ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จำนวน ๑ สาขางาน คือ 

       ๒.๕.๑ สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

  ๒.๖ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จำนวน ๑ สาขางาน คือ 

       ๒.๖.๑ สาขางานคอมพิวเตอรฮารดแวร (ม.๖) 

  ๒.๗ สาขาวิชาชางกอสราง จำนวน ๒ สาขางาน คือ 

       ๒.๗.๑ สาขางานกอสราง 

       ๒.๗.๒ สาขางานกอสราง (ม.๖) 

  ๒.๘ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ สาขางาน คือ 

       ๒.๘.๑ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  สภาพชุมชน

  วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  ปจจุบันตั้งอยู ณ เลขที่ ๒/๔ หมูที่ ๕ ตำบลบานกลวย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

บนถนนจรดวิถีถอง ถนนสายสุโขทัย – ตาก อยูหางจากที่วาการอำเภอเมือง ๔ กิโลเมตร ชุมชนโดยรอบมีลักษณะ

เปนชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ประมาณ ๘๐ เปอรเซ็นต โดยปลูกขาว ยาสูบ ถั่วเหลือง 

ขาวโพด เปนตน  

     อาณาเขต 

     จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

     ทิศเหนือ เขตอำเภอศรีสัชนาลัย ติดตอกับ อำเภอวังชิ้น อำเภอสูงเมน จังหวัดแพร และอำเภอ  ลับแล จังหวัด
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อุตรดิตถ 

     ทิศใต เขตอำเภอคีรีมาศ และอำเภอกงไกรลาศ ติดตอกับ อำเภอพรานกระตาย จังหวัดกำแพงเพชร และ

อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

     ทิศตะวันออก เขตอำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอสวรรคโลก ติดตอกับอำเภอพรหมพิรามอำเภอ

เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ 

     ทิศตะวันตก เขตอำเภอบานดานลานหอย และอำเภอทุงเสลี่ยม ติดตอกับ อำเภอเมืองตาก อำเภอบานตาก 

จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

     ลักษณะภูมิประเทศ 

     จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่สวนใหญเปนท่ีราบลุม โดยตอนเหนือเปนที่ราบสูงมีภูเขาเปนพืดยาวมาทางทิศตะวันตก 

พ้ืนท่ีตอนกลางเปนที่ราบและตอนใตเปนที่ราบสูง มีแมน้ำไหลผานจากเหนือลงใต โดยผานพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย 

สวรรคโลก ศรีสำโรง เมืองสุโขทัย และอำเภอกงไกรลาศ เปนระยะทางประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมี

ภูเขาท่ีสูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง ๑,๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล 

  สภาพเศรษฐกิจ

  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

     ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ในป ๒๕61 เทากับ 43,773 ลานบาท/ป 

     รายไดเฉลี่ยตอคนตอป (GPP Per Capital) 

     รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรจังหวัดสุโขทัย เทากับ 70,877 บาท/คน/ป 

     ขอมูลอางอิงจากสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ณ มีนาคม 2562

  สภาพสังคม

  ประชากรในจังหวัดสุโขทัย สวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิม ที่อาศัยอยูในดินแดนนี้นานมาแลว 

โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสำเนียงภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเอง จะมีคนอพยพมา

จากทองถิ่นอื่นบางไมมากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุมนอย เปนชาวเขาเผากระเหรี่ยง มง เยา และลีซอ ซึ่งสวนหนึ่ง

อาศัยอยูในดินแดนแถบน้ีมานานแลว และอีกสวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกลเคียง 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 665 0 29 694

ปวช.2 439 0 9 448
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ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.3 408 0 12 420

รวม ปวช. 1512 0 50 1562

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 263 88 351

ปวส.2 234 88 322

รวม ปวส. 497 176 673

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 510 257 50.39

ปวส.2 388 309 79.64

รวม 898 566 63.03

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563

ระดับชั้น แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 590 343 58.14

ปวส.2 367 290 79.02

รวม 957 633 66.14

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 77 77 77

ขาราชการพลเรือน 1 - -
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

พนักงานราชการครู 2 2 1

พนักงานราชการ(อื่น) 1 - -

ครูพิเศษสอน 21 15 21

เจาหนาท่ี 21 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
18 - -

รวม ครู 100 94 99

รวมทั้งสิ้น 145 94 99

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 6 7 13

พาณิชยกรรม 0 0 0

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 1 2

รวมทั้งสิ้น 7 8 15

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 4
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารปฏิบัติการ 8

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 1

อาคารอ่ืน ๆ 4

รวมทั้งสิ้น 18

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 733800.00

งบดำเนินงาน 6629620.00

งบลงทุน 996780.00

งบเงินอุดหนุน 18750875.00

งบรายจายอื่น 2774800.00

รวมทั้งสิ้น 29885875.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  “วิชชา  จรณ  ปญญา  ปทีโป”   ความหมาย  ผูมีวิชาพรอมทั้งปญญา  เปรียบดวงประทีป

  อัตลักษณ

  ทักษะเยี่ยม  เปยมน้ำใจ  ใสใจบริการ

  เอกลักษณ

  วิชาการดี วิชาชีพเยี่ยม

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

   

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เปนผูนำการจัดการศึกษาวิชาชีพสายเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสอดคลองกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการและสังคม
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  พันธกิจ

  พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาโดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจท่ี 2 ผลิตบุคลากรสายเทคโนโลยีที่มีทักษะวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจท่ี 3 พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะแบบมีสวนรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจท่ี 4 บริการทางวิชาการ และวิชาชีพแกสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี 5 บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี 7 สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เปาประสงค

  1. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยมีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผูเรียนและผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยมีความรูความสามารถในทักษะวิชาชีพตามมารฐานการ

อาชีวศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถ

ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยมีเครือขายสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนรวมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

เพ่ือสรางคุณภาพการศึกษาตรงตามความตองการของตลาดแรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยพัฒนาชุมชนดวยการบริการวิชาชีพโดยนำเทคโนโลยีสนับสนุนการประกอบอาชีพของกลุม

ชุมชนตางๆ ตลอดจนใชศักยภาพท่ีมีอยูของชุมชนรวมพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูดานวิชาชีพประเภท

อุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลในการสรางเสริมและพัฒนาสถานศึกษาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

7. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยสนับสนุนการสรางและพัฒนาสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทางธุรกิจ

และอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ยุทธศาสตร

  1. พัฒนาการศึกษาและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี เพ่ือสรางองคความรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการและการพัฒนาประเทศตาม
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะผูเรียน และผูสำเร็จการศึกษา 

ตามความตองการของตลาดแรงงานและไดมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การแกไขปญหาความยากจน สรางงาน สรางอาชีพใหกับประชาชนในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดใกลเคียงตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5 การสรางความยุติธรรมแกครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาดวยความเทาเทียมกันตามหลักปรัช

ชาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยใหมีสมรรถนะ มีความรูและทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจน

กาวทันบริบทการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาองคความรู สนับสนุนงาสนวิจัย และนวัตกรรมอาชีวศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  กลยุทธ

  1.1 จัดทำฐานขอมูลของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย เพ่ือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมตรงความตองการของผูประกอบ

การท้ังในและนอกประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามสมรรถนะวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

3.1 พัฒนารายวิชาและสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2 พัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 สรางเครือขายรวมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4.1 เสริมสรางแผนงานการบริหารวิชาการและวิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา

และผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 พัฒนาการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทางวิชาการและวิชาชีพตอชุมชนและทองถิ่นอยางเหมาะสมตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4๓ พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิผลการบริการวิชาการและวิชาชีพตอชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5.1 สงเสริมการคุมครองสิทธิเสรีภาพของครุปละบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 ปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพโปรงใสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

6.1 สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาตอในระดับสูงข้ึนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 การพัฒนาครูลแะบุคลากรทางการศึกษาดวยการฝกอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3 สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีตำแหนงและวิทยฐานะสูงขึ้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.1 สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2 พัฒนาการศึษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง 

7.3 สนับสนุนการสรางนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพ่ืออำนวยความสะดวกและการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน การ

พัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ

ในการประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค

เหนือ(อวท.)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

รางวัลองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ

ในการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย ระดับจังหวัด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย

งานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขาเทคโนโลยียานยนต

(Automobile Technology)

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สถาบันพัฒนา

ฝมือแรงงานฯ

จังหวัดพิษณุโลก

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล
ชนะ

เลิศ
ชาติ จังหวัดรอยเอ็ด

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
ชนะ

เลิศ
ชาติ

อาชีวศึกษา

จังหวัดรอยเอ็ด

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานจักรยานยนต
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานยานยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ทักษะงานยานยนตดีเซล
ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผล

งาน “เครื่องตรวจสอบกลอง ECU ระบบแกสรถยนต”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผล

งาน “อุปกรณตัดใบกลวยไมใหหลน”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ ผล

งาน “เครื่องตรวจสอบรีเลยและฟวสรถยนต”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน ผล

งาน “เครื่องพนยาพลังงานแสงอาทิตย”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน ผล

งาน “เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณะภัยผลงาน “ชุดตรวจจับฝุนละออง PM 2.5”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณะภัยผลงาน “ชุดกายภาพบำบัด”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุด

ควบคุมดวยเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IOT) “โตะ

ทำงาน IOT”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 10 การประกวดองคความรูการนำเสนอผล

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน “เครื่องทำออกซิเจนใหอาหารสัตวน้ำ” ใน

การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-

อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน “กังหันน้ำใหอาหารปลา” ในการแขงขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน “โตะทำงาน IoT” ในการแขงขันการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ตูอบกลวยพลังงานแสงอาทิตย” ในการ

แขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอ

สโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ตูอบสมุนไพรดวยพลังงานความรอน” ใน

การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-

อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เคร่ืองควบคุมไฟฟาดวยเสียง” ในการ

แขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอ

สโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “Magic Lamp” ในการแขงขันการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เคร่ืองทดสอบหาแรงบิดเครื่องยนตเล็ก”

ในการแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-

อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “เคร่ืองทดสอบคอยลจุดระเบิดรถยนต” ใน

การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-

อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “อุปกรณกลึงงานไมขนาดเล็ก” ในการ

แขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอ

สโซ ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “แขนกลนิวเมติกส” ในการแขงขันการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ

ประจำป 2562

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยี

สุโขทัย

รางวัลระดับเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถาน

อัดแทงจากผลกระบก” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับ

ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัย

รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถานอัด

แทงจากผลกระบก” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “การสรางและหาประสิทธิภาพตูอบสมุนไพรดวย

แทงฮีตเตอร” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

รางวัลเหรียญเงิน ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑแกแพแกคันจากดอกตำลึง” ในการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน “ศึกษาการออกแบบและสรางอุปกรณอานคา

แถบสีตัวตานทานดวยบอรดคิดไบรท” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การสรางและศึกษาหาประสิทธิภาพอุปกรณ

ถอดสปริงโชคหนารถจักรยานยนต” ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การหาประสิทธิภาพอุปกรณถอดยางรถยนต”

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สถานศึกษาตนแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอน

ออนไลน(Online Course)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

โรงเรียนปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา
รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด จังหวัดสุโขทัย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูชาติ พรามจร 

รางวัลผูบริหารดีศรีอาชีวะ

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

นายชูชาติ พรามจร 

รางวัลผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูชาติ พรามจร 

รางวัลผูบริหารดีเดนดานการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสมพิศ เทียนฟก 

รางวัลผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางอรยา บุราคร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางวาสนา ขำหาญ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวชฎาภา เมฆดินแดง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายวิทย อนจร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายกำไร จันทรพรม 

รางวัลครููผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายธเนศ ภูกัน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายนันทพงษ กัลปนาไพร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายชินเรศ มณีขัตย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวสาวิตรี ชูดอกไม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายพงษศักดิ์ บุญภักดี 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายรัตนะ พาขุนทด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนการการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีระชัย ไตรเกษม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายรังสรรค ทุเรียน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุทิน ปงรังษี 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายพงศธร คงยอด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสราวุธ ภูแขวงแสง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางนิธาพร ลุงคะ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสีหศักดิ์ แสงคงทรัพย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายไกรสร สุภาวิลัย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ อนันทวัฒน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายนิคม เนียมกลั่น 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางมะลิวรรณ พลาวุฑฒ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพิษณุ คมขำ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายมงคล เวชสถล 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายฉลาด อองรัก 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายนฤเบศ แกวเสน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายเจริญพงษ สายสุทธิ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม และนอมนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางเปรมจิต ลิมปะพันธ 

รางวัลครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวอุทัยวรรณ บุญจันทร 

รางวัลครูดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสาโรจน ชาวแพรกนอย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายภิญโญ คำยวง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุทธิรักษ ขำหาญ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูศักดิ์ ปานเขียว 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายศราวุฒิ ปานแยม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายจำรัส รอยกรอง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสมชาย แชมชื่น 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายเพยาว สุขจาง 

รางวัลคุรุสดุดี 2562

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

คุรุสภา กระทรวง

ศึกษาธิการ

นายเพยาว สุขจาง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายวิบูรณ เชียงจันทร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวักสุโขทัย

นายชนะ แตงคง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายจเร ธรรมเนียม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสมคิด กิติวงศ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายกมล ทองศรี 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสมศักดิ์ จันทรรอด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายณัฐวุฒิ สอนไผ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิรัญ ปนเกตุ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ดร.สุวัฒน นิยมไทย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายชาญ ผลวงษ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางธวัลณรัตน ยอดเพชร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายธีรโชติ คงพูล 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายชาตรี ปญญาเทพ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายเชาวฤทธ์ิ พัวงามประเสริฐ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายวัลลภ ชวงโชติ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายศิวาวุฒิ สอนเมน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายจารึก ทองทรัพย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุพจน เดชฟุง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายบุญเปง รัตนะ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายธนสิทธ์ิ บัวหอม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุชิน คนดี 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายเสวก วันสอน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายอติชาติ ประเจิดสกุล 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายประสิทธ์ิ ภูพันธ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายชาติชาย พ่ึงเงิน 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุดาพร มณีรัตน 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางโสภา คมขำ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางเครือวัลย สุดไทย 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางวิไลรัตน พรฟก 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางวนิดา จันทรทิม 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวเลไล แสงอรุณ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางลลิตภัทร จันทรวังโปง 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุภิญญา เจียนนุช 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาววรรณวิภา สุทธิชาติ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุรีรัตน อนเหนง 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางสาววาสนา ดีหลี 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายทวิช เจริญศิลป 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายฉลอง พุฒิชื่น 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสุชาติ ม่ันสุข 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางอนงค ครุฑนวล 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางกชพร เจริญศิลป 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายสงคราม พุมนวม 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายชูชาติ ทิพยขำ 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายเรวัต นอยเชื่อม 

รางวัลบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2563

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูชาติ พรามจร 

รางวัลผูบริหารดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูชาติ พรามจร 

รางวัลผูบริหารดีเดนดานการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายอานนท จันทรหอม 

รางวัลผูบริหารดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายไชยา ประพันธศิริ 

รางวัลผูบริหารดีเดนดานการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางวาสนา ขำหาญ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางอรยา บุราคร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางนฤมล สายกอน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสุภาวดี ตัณทานนท 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายนิรุจน อินเทพ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายชาตรี ปญญาเทพ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสุธี สุกิจธรรมภาณ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายธงชัย ทรงกลิ่น 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวละออ เศษกลาง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศราวุฒิ สุดไทย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายอนุชาติ อินสด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายพิษณุ คมขำ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุด

ขทัย

นายสมชาย แชมชื่น 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายจิตรศักดิ์ สายกอน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

วาท่ี ร.ต.อนุชา เกตุสละไชย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายทรงกรต วังลอม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสุรสิทธ์ิ มณีสุข 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานการเรียนการสอน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสมพงษ มารอด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาววารี ดอนศรีจันทร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายวิทย อนจร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายจำรัส นกเพ็ชร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสราวุฒิ ปญยาง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายประหยัด เงินแจง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวธัญลักษณ ประดิษฐทอง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายอุเทน โปยขุนทด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายฉลาด อองรัก 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายจิระศักดิ์ ยุทธศิลป 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวรัตนาภรณ เพงพินิจ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายนลธวัฒน บุญลือ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวอมรรัตน ฉิมชู 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายธเนศ ภูกัน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสุรศักดิ์ ชัยพรรคพานิช 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายฉลอง ลักษณะวิเชียร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายลอนดอน นุมพรม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายรังสรรค ทุเรียน 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกมล ทองศรี 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสุพจน เดชฟุง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายรัตนะ พาขุนทด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายยอดศักดิ์ คำแดง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายธีระชัย ไตรเกษม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางวันเพ็ญ วาสเอื้อยวงศ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายระวี เอี่ยมมาก 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานสรางชื่อเสียงใหสถานศึกษา

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายไพโรจน กลัดสำเนียง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวนัยนา จันทรหอม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางอรอุมา รอดคง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวจุฑามาศ ดิษฐทอง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายเอกชัย ชูเที่ยง 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหสวัด

สุโขทัย

นายวิทิตย ปาณะดิษ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนิคม เนียมกลั่น 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสุวัฒน นิยมไทย 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายเจต ถาวร 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวพิมกมล ผึ้งวงศ 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายทรนง ม่ันรอด 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสยุมพล รัตนจิรานุกูล 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสิทธิเดช กลัดอยู 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายศราวุธ เอี่ยมมา 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสันติสุข เวทยวิหารธรรม 

รางวัลครูผูสอนดีเดนดานอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางวีรวรรณ เวียงทอง 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายอำพร อยูแยม 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายบุญมี เมธาอัครเดชา 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาววริษา จินดาศักดิ์ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวภัทรจิต จิตรวิเศษ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางเบญจพรรณ เกตุสละไชย 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสุปรียานิชญ เพงพินิจ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวนันทนา เสือทอน 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางนุชนาฎ ธรรมเนียม 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวมนัสนันท ไพรที 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายเขมชาติ มาศวรรณา 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาวสุมิตรา โสภา 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายวัทนสิริ ดวงบาง 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางปริศนา ทองสัมฤทธ์ิ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายธนู ยิ้มเสมียน 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายสมศักดิ์ ศรีวัง 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายลม นุชรอด 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางนิภา ชัยสกุล 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายทม ศิริโภคา 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นางสาววีรพร พ่ึงเงิน 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายบุญสืบ โมมี 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายอนันต กล่ำฮวบ 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาขีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

นายพลวัตร เจริญศิลป 

บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเดน

รางวัลอ่ืน

ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

สุโขทัย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงศธร เทศมี นายวิรัยโชติ สายทอง นายอนุสรณ แสงทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะ

เลิศ
ชาติ

อาชีวศึกษา

จังหวัด

รอยเอ็ด

นายพงศธร เทศมี นายวิรัยโชติ สายทอง นายอนุสรณ แสงทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะ

เลิศ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายพงศธร เทศมี นายวิรัยโชติ สายทอง นายอนุสรณ แสงทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายธนพล เอี่ยมละมัย นายนรินทร ปนสังข นายเอกรักษ จันทรดิษ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
ชาติ

อาชีวศึกษา

จังหวัด

รอยเอ็ด

นายธนพล เอี่ยมละมัย นายนรินทร ปนสังข นายเอกรักษ จันทรดิษ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยตเล็กแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนพล เอี่ยมละมัย นายนรินทร ปนสังข นายเอกรักษ จันทรดิษ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายโชคชัย จรรยา นายศิวัช เยโท และนายชโยดม ทวดสุวรรณ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายโชคชัย จรรยา นายศิวัช เยโท และนายชโยดม ทวดสุวรรณ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายพงศธร ฟองภู นายปวีณ ตรงประสิทธิ์ นายธนากร คำภู 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค
อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายพงศธร ฟองภู นายปวีณ ตรงประสิทธิ์ นายธนากร คำภู 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานยานยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายคมสัน คุมมา และนายณัฐวัฒน นาคจีน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายพรหมพิริยะ ยศปญญา นายศาสตรา วงศสุวรรณ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายนนทวัฒน แตมทอง และนายนิติภูมิ สวัสดิ์มงคง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายพงศธร วงษจิตร และนายอัตนัย แซตัน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายภานุวัฒน เพ็งมา และธเนศ อุบลศรี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายสิทธิชัย ทองดี และนายธเนษฐ สายจันทร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายประกายเพชร อุนเจริญ นายพีรณัฐ อินน้ำลืม และนายธนินท ศุภฤทธิ์ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง

เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายนราทิตย ดิษสวาท และนายไวทยา เพงกิจ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายอิทธิพล คชแกว และนายอติวิชญ อนันตเจริญรุง 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ทักษะฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายวัชรพงศ เข็มคง และนายสรวิชญ คงตะ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายวงศกร พรมชมพู นายสุรเชษฐ จินดารัตน และนายวุฒิภัทร นอยคง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายพิทยา สอนโต และนายอานนต รักถึง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายทรรศน ทองอุไร และนายสุรเชษฐ หลวงนา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะมาตรวิทยา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นาบทศพล เสือกระจาง และนายศราวุฒิ ทรัพยเมือง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายภูผา กล่ันสวาง และนายพีรพันธ พิมสาร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

(CAD-CAM)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายยุตรนาถ ปญญาคำ นายวศวัฒก ศรีสุวรรณ และนายจิราภัทร แกงลืม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายพลทัต สายเครือ นายภานุวัฒน แสงนารี และนายรัฐนนท บุญบุลา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานไม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายชัยณรงค เจ้ือยแจว นายอมร รัตนพงศกุล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณราคางานกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนากร เทียนพันธ นายสุวิจักร ทองคำ และนายวิชภัทร พุมชา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสำรวจเพ่ือการกอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายเกื้อกูล บัวหลวง นายกฤษณชัย ชัยเพ็ง และนายจิรานุวัฒน เกตุโทน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะงานคอนกรีต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายภากร ออนนามวงศ และนายนิติภูมิ เทียนทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายสมพงษ วงศอินตะ นายอนุรักษ เครือธิ นายณัฐชนน เงินยวง นายกนกรณ

กล่ินหอม และนายภูวิทท สีตะสุต 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องตรวจสอบกลอง ECU

ระบบแกสรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายสมพงษ วงศอินตะ นายอนุรักษ เครือธิ นายณัฐชนน เงินยวง นายกนกรณ

กล่ินหอม และนายภูวิทท สีตะสุต 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องตรวจสอบกลอง ECU

ระบบแกสรถยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายปริวัฒน วอนศิริ นายดนุพร จอยมี นายสวัสดิ์ แตงไทย นายศิริชัย อาจใย

และนายณัฐพล ฉุดกลาง 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณตัดใบกลวยไมใหหลน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายปริวัฒน วอนศิริ นายดนุพร จอยมี นายสวัสดิ์ แตงไทย นายศิริชัย อาจใย

และนายณัฐพล ฉุดกลาง 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณตัดใบกลวยไมใหหลน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายภีพัฒน เขียวเมือง นายธนรัตน พยอม นายพีรวัส อมรวัฒนาพงษ และนาย

สุริโย ซาเซ็งรุง 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องตรวจสอบรีเลยและฟวส

รถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายภีพัฒน เขียวเมือง นายธนรัตน พยอม นายพีรวัส อมรวัฒนาพงษ และนาย

สุริโย ซาเซ็งรุง 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องตรวจสอบรีเลยและฟวส

รถยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกายวุฒิ มั่นเหมาะ นายทวีศักด์ิ บุญเมน นายเรวัฒ ยังดี นายอภิสิทธิ สายอน

และนายเกียรติศักดิ์ ธูปเอี่ยม 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน เครื่องพนยาพลังงานแสงอาิตย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายกายวุฒิ มั่นเหมาะ นายทวีศักด์ิ บุญเมน นายเรวัฒ ยังดี นายอภิสิทธิ สายอน

และนายเกียรติศักดิ์ ธูปเอี่ยม 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน เครื่องพนยาพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายสุรศักดิ์ ตนโศก นายสวิตต หนูจอ นายจักกฤษณ พ่ึงสถิตย และนายจิราวดี

เรืองอิน 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายธเนษฐ สายจันทร นายชาคริต บุญเหลือ นายอนุชา สุดภุ นางสาวนรินพร

ปุยฝายนายสิทธิศักดิ์ เมืองแดง นายเอกดนัย โพธิ์ดี นายศุภกิตต เพชรทอง นายก

ฤษดา โสภา นายดนุวัฒน ทุยจันทร และนายคมกฤตย นันตา 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณะภัย ชุดตรวจจับฝุน

ละออง PM 2.5

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายธเนษฐ สายจันทร นายชาคริต บุญเหลือ นายอนุชา สุดภุ นางสาวนรินพร

ปุยฝายนายสิทธิศักดิ์ เมืองแดง นายเอกดนัย โพธิ์ดี นายศุภกิตต เพชรทอง นายก

ฤษดา โสภา นายดนุวัฒน ทุยจันทร และนายคมกฤตย นันตา 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณะภัย ชุดตรวจจับฝุน

ละออง PM 2.5

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายชัยณรงค เจ้ือยแจว นายชิษณุพงษ แมลงภู นางสาวกฤติยา นิลนนท นางสาว

จิราพร ศรีแกว และนายภูมิพิชัย ทับเอี่ยม 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณะภัย ชุด

กายภาพบำบัด

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายชัยณรงค เจ้ือยแจว นายชิษณุพงษ แมลงภู นางสาวกฤติยา นิลนนท นางสาว

จิราพร ศรีแกว และนายภูมิพิชัย ทับเอี่ยม 

การประกวดส่ิงประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ชุดกายภาพบำบัด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนทัต กระฉอน นายพิชัยยุทธ มีศรี และนายสถาพร ปาระพิมพ 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IOT) โตะทำงาน IOT

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายธนทัต กระฉอน นายพิชัยยุทธ มีศรี และนายสถาพร ปาระพิมพ 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IOT) โตะทำงาน IOT

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายธนโชติ จันทรพรม และนายธนพล ดวงแกว 

การประกวดส่ิงประดิษฐ ประเภทการประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายธนโชติ จันทรพรม และนายธนพล ดวงแกว 

การประกวดส่ิงประดิษฐ ประเภทการประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
วิทยาลัย

เทคนิคสุโขทัย

นายคำสิงห เหลี่ยมผา นายจิรวัฒน ฤทธิปญญากุล และนายคเชนท หวางเชื้อ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เครื่องทำออกซิเจนใหอาหารสัตว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายพันธกานต เกตุแกว นายประกายเพชร อุนเจริญ และนายสุภาพ ถนอมกาย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร กังหันน้ำใหอาหารปลา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนทัต กระฉอน นายพิชัยยุทธ มีศรี และนายสถาพร ปาระพิมพ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร โตะทำงาน IoT

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายธนกฤต แกวชัย นายสุนทร จองเนียม และนายจุลจักร อิ่มมาก 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ตูอบกลวยพลังงานแสงอาทิตย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายณัฐพงษ ธรรมวงศ และนายธนภัทร พุกเฉื่อย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ตูอบสมุนไพรดวยพลังงานความรอน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายรัตนชัย หินออน และนายวัฒนา เริ่มหาสุข 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เครื่องควบคุมไฟฟาดวยเสียง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวกัญญารัตน ยิ้มเข็ม และนายวุฒิพร นอยคง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร Magic Lamp

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายณัฐวัตร โพธ์ิเรือง และนายศักด์ิบันลือ ทองประดิษฐ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เครื่องทดสอบหาแรงบิดเครื่องยนตเล็ก

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายพศวัต ใจสมปาน นายพีรพล ผลเพ่ิม และนายณัฐวัตร โพธิ์เรือง 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เครื่องทดสอบคอยลจุดระเบิดรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายอัครวุฒิ เพ็งนวล และนายธวัชชัย โภคา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร อุปกรณกลึงงานไมขนาดเล็ก

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมฑล หมื่นมะโน และนายชัยโย ฉิมพาลี 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร แขนกลนิวเมติกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

ศูนยถายทอด

เทคโนโลยี

วิทยาลัย

เกษตรและ

เทคโนโลยี

สุโขทัย

นายกลินทร คำหลา นายธนาวุฒิ ขาวทุง และนายชัยพร ศิริบุตร 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถานอัด

แทงจากผลกระบก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษา

จังหวัดสุโขทัย

นายกลินทร คำหลา นายธนาวุฒิ ขาวทุง และนายชัยพร ศิริบุตร 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถานอัด

แทงจากผลกระบ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

นายอภิชา ผุยยะมา นายธนากร อยูกรัด และนายศุภวิชญ บุญชวย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การสรางและหาประสิทธิภาพตูอบสมุนไพร

ดวยแทงฮีตเตอร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

นายศุภกิตต เพชรทอง และนายเอกดนัย โพธิ์ดี 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ผลิตภัณฑแกแพแกคันจากดอกตำลึง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

นายธณาพล กรณทอง นายอธอิบดี เมืองแดง และนายศุภกฤต ดวงอินทร 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ศึกษาการออกแบบและสรางอุปกรณอานคา

แถบสีตัวตานทานดวยบอรดคิดไบรท

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

นายวีระยุทธ พุดซอน นายภัทรพงษ ภูจาด และนายพงศพัทธ ชูเชิด 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การสรางและศึกษาหาประสิทธิภาพอุปกรณ

ถอดสปริงโชคหนารถจักรยานยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

นายธวัชชัย อยูทุง นายณรงคกร อินดีคำ และนายศักดิธัช มอญเปย 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การหาประสิทธิภาพอุปกรณถอดยางรถยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

วิทยาลัยการ

อาชีพ

ศรีสัชนาลัย

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2563
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดยช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกฤษณะ พุมชะเอม นายวรศิลป แผวสวาง และนายรัฐภูมิ คุมผึง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายกรภัทร สินจันทร นายอิทธิพร พุมดี และนายศักดิ์ธัช มอญเปย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซ

ลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายกวิน ตุยหลา นายณัฐวุฒิ แยมแขนง และนายวีระพงษ ออนปาน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายเอกรักษ จันทรดิษ นายอนุสรณ แสงทอง และนายวิกรัยโชติ สายทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายณัฐวัฒน นาคจีน นายพงศภรณ เกตุคลาย และนายเอกวัฒน อิ่มเขียว 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนตแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายศิวัช เยโห นายสุริยา มหาชัย และนายธนพล เอี่ยมละมัย 

ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานปรับอากาศยาน

ยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายธีรพงษ มณีนัน และนายปกรณ รุงเรือง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานกลึงชิ้นงาน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายวุฒิภัทร นอยคง นายสุรเชษฐ จินดารัตน และนายนพรัตน บุญอวม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานวัดละเอียด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายพิทยา สอนโต และนายยุทธนา ภูทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวย

คอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทรรศน ทองอุไร และนายสุรเชษฐ หลวงนา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะมาตรวิทยา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายศราวุฒิ ทรัพยเมือง และนายกิตตินันท เกิดเกตุ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะออกแบบและเขียนแบบ

เครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายธีรพัฒน พรอมเพรียง และนายฌานทัศน ศรีชู 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะออกแบบและผลิตดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร(CAD-CAM)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายจิรวัฒน เอ่ียมประพฤติ และนางสาวอาภัสรา รอยกำแพง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบ

วัสดุงานเชื่อม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายสรจักร แกวจีน และนายฉัตรมงคล ยาทรัพย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบ

วัสดุงานเชื่อม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายนนทวัฒน แตมทอง และนายนิติภูมิ สวัสดิ์มงคล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานติดตั้งไฟฟาและ

ควบคุมไฟฟา

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายณัฎฐากร ทรัพยเมือง นายโชติพิษิฐ วงศเจริญวรภัค และนายโชติภวัฒน วงศเจริ

ญวรภัค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับ

อากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายวุฒิชัย จันทรทอง และนายธรโชติ จันทรพรม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการออกแบบระบบไฟฟา

และเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายเขมรัตน พยม และนายศิริพงษ เมาฟาย 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม

เมเบิลคอนโทรลเลอรPLC

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายณัฐพนธ แกวกัน และนายวิทู งามขำ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการประกอบและตรวจ

ซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายรภีพัทร มวงวงษ และนายอรรถพล จังกินา 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ทักษะ

ฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นางสาวนาตยา แกวเทวี 

การแขงขันทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอานภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายวัชรกร คำแหง นายเจษฎาวุธ อำพวัน และนายธัชพล บุญเมือง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานปูน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายณัฐวุฒิ มวงทอง นายพิสิษฐ สุขเจริญ และนายกิติศักดิ์ กังวาน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานไม

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายชลธี ทวมอยู นายณรงค จุยเดช และนางสาวหน่ึงฤทัย ริมทมาตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะประมาณราคางาน

กอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายธนากร เทียนพันธ นายไชยา ตวนเอี่ยม และนายรัฐนนท บุญบุลา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะการสำรวจเพ่ือการ

กอสราง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายจิรพล รัตนมณี นายจิรายุทธ สิงหภา นายวิชตภัทร พุมชา และนายสิทธิเดช

เทียนทอง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทักษะงานคอนกรีต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายภากร ออนนามวงศ และนายนรินทรธร เผือกเมืองมูล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย
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นายมโนรมย หมอนทอง นายเกรียงไกร คลายขำ นายสรวิชญ คูนาเอก นายทินกฤต

มีจ่ัน นายวุฒิชัย จันทรสายทอง นายธนพล ดวงแกว นายติตติรัตน อิ่มแกว นายก

ฤษกร อุดทอง นายศิริพงษ เมาฟาย และนายสุนทร อุปพงษ 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน

“อุปกรณพันทอน้ำยาเครื่องปรับอากาศ”

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายคุณากร ยอดนวล นายณัฐพล แสงสี นายกสิณ ศรีมวง นายวสพล ทับทิม นาย

พีรพัฒน อารีรักษ นายธนู ยิ้มแพร นายธเนศ อุบลศรี นายวัชรพล ปาแกว นาย

อลงกรณ อินยะ และนายสุธี ธุรี 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน

“เครื่องแจงเตือนไฟฟาดับ แบบโทรออก”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายโชคดี จ่ันกัน นายพีรพัฒน อารีรักษ นายธเนศ อุบลศรี นายอลงกรณ อินยะ

นายวสพล ทับทิม นายกสิณ ศรีมวง นายสามารถ ศรีจักรโคตร นายสุธี ธุรี นายชว

ฤทธิ์ บุญคง และนายสิรภัทร เฝอยา 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพ ผลงาน

“เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด”

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นายชัยวัฒน อุนชุโร และนายจิราวัฒน สาระภีย 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเพื่อการอนุรักษพลังงาน ผลงาน

“เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย”

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย

นางสาวรุงไพลิน ศรีเมือง นางาวอรวี ถนอมทองพันธ และนางสาวภัสราภรณ สำลี

ปน 

การประกวดส่ิงประดิษฐประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟแวรและระบบ

สมองกลฝงตัว (Software & Embedded System Innovation) ผลงาน “พัดลม

บลูทูธ”

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัด

สุโขทัย
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สวนที่ 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

ส่ิงแวดลอม

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ

การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

2.3 ดานการบริหารจัดการ

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ส่ือ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน

ศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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สวนที่ 4 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ :  ระดับ ปวช.3 มีนักเรียนทั้งหมด 426 คน  สอบผานเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน 420 คน  

              ระดับ ปวส.2 มีนักเรียนทั้งหมด 312 คน  สอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพใน

ครั้งแรก จำนวน 310 คน  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ :  ระดับ ปวช.3 คิดเปนรอยละ 98.59  ของผูเรียนที่ผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  

              ระดับ ปวส.2 คิดเปนรอยละ99.36 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพรอบแรก 

              รวมทั้งระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 มีนักเรียนทั้งหมด 738 คน สอบผานเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก จำนวน730 คน  

              คิดเปนรอยละ 98.92 คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

        1.1.3) ผลสะทอน :  สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานใหการยกยองและมอบเกียรติบัตรให

สถานศึกษาและผูเรียนสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ                    

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

 1.2.1) เชิงปริมาณ :  ระดับ ปวช.3 มีนักเรียนทั้งหมด - คนไดคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

ข้ึนไปจำนวน - คน  

              ระดับ ปวส.2 มี นักเรียนท้ังหมด - คนไดคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจำนวน - 

คน  

 1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ระดับ ปวช.3 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ - 

       ระดับ ปวส.2 ไดคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเปนรอยละ - 
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              รวมทั้งระดับ ปวช.3 และปวส.2 มีนักเรียนทั้งหมด - คน ไดคะแนนเฉลี่ยระดับ

ชาติข้ึนไป - คน  

              คิดเปนรอยละ - คาคะแนนเทากับ - ระดับคุณภาพ-  

 1.2.3) ผลสะทอน :  จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019(COVID-19) มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสั่งการใหสถานศึกษา

สอบตามความสมัครใจ เพ่ือเปนการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อ ทางวิทยาลัยเทคนิค

สุโขทัยจึงงดสอบ (V-net)

4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ     : 1.จำนวนผูเรียนกลุมเปาหมาย 12 คนที่ผานการพัฒนาเปนผู

ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

  2.จำนวนผูเรียน 9 คน ประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 75.00 ของผูเรียนกลุมเปาหมายประสบความสำเร็จคา

คะแนนเทากับ 4 ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 1.1.3) ผลสะทอน : ผูเรียนสามารถประกอบกิจการรับซอมโทรศัพทืในสถานศึกษาได 

1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 

67 คน 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ 

                1. ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

         2. ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนไดรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  

  3. ทักษะงานจักรยานยนต ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  

  4. ทักษะงานยานยนตดีเซล ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

  5. ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  6. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  7. ทักษะงานติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  8. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดีบ 1 ระดับ
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จังหวัด 

  9. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 

  10. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  11. ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile 

Amplifier) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  12. ทักษะฝกฝมือ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 

  13. ทักษะการกลึงชิ้นงาน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  14. ทักษะงานวัดละเอียด ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  15. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับ

จังหวัด 

  16. ทักษะมาตรวิทยา ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  17. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลชนะ

เลิศ ระดับจังหวัด 

  18. ทักษะออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (CAD-CAM) ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  19. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับปวช.และระดับ ปวส. 

ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

  20. การประกวดการรักการอานภาษาไทย ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

  21. ทักษะงานปูน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  22. ทักษะงานไม ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

  23. ทักษะประมาณราคากอสราง ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

  24. ทักษะการสำรวจเพื่อการกอสราง ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

  25. ทักษะงานคอนกรีต ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด 

                26. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน ไดรับรางวัลสูงสุดระดับจังหวัด คาคะแนน

เทากับ 2 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 1.2.3) ผลสะทอน : จากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019(COVID-19) ทำใหสถานศึกษาไมสามารถเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค และ

ระดับชาติได
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4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

 1.1.1) เชิงปริมาณ :  จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 633 คน 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ :  คิดเปนรอยละ 66.14 ของผูสำเร็จการศึกษา คาคะแนนเทากับ 3 

ระดับคุณภาพดี                      

 1.1.3) ผลสะทอน :  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทำใหสถานศึกษางดกิจกรรมตางๆ ที่สงผลกระทบตอผูเรียน 

1.2) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 1.2.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนระดับ ปวช.ทั้งหมด จำนวน 1,512 คน มีจำนวนผู

เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 1,016 คน 

  จำนวนผูเรียนระดับ ปวส.ทั้งหมด จำนวน 673 คน มีจำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน 602 คน   

        1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน อวท. ไดรับรางวัลองคการมาตรฐานดีเดน 

ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษาขนาดใหญ ระดับภาคเหนือ 

 1.2.3) ผลสะทอน : จากผลการประเมิน อวท. สถานศึกษามีการจัดเก็บรวบรวม และ

สรุปผลโครงการเปนปจจุบัน 

1.3) การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 

 1.3.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่จบหลักสูตร ปการศึกษา  2562 เขาสูตลาดแรงงานป 

พ.ศ. 2563                              

  ระดับชั้น ปวช. สำเร็จการศึกษา จำนวน 257 คน มีงานทำและศึกษาตอ จำนวน  

231 คน   

  ระดับชั้น ปวส. สำเร็จการศึกษา จำนวน 309 คน  มีงานทำและศึกษาตอ 

จำนวน 275 คน  

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูเรียนที่จบหลักสูตร ปการศึกษา 2562 เขาสูตลาดแรงงาน ป 

พ.ศ. 2563 

  ระดับชั้น ปวช. สำเร็จการศึกษา จำนวน 257 คน มีงานทำและศึกษาตอจำนวน 

231 คน คิดเปนรอยละ 89.88  

                ระดับชั้น ปวส. สำเร็จการศึกษา จำนวน 309 คน  มีงานทำและศึกษาตอ 
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จำนวน 275คน คิดเปนรอยละ 88.99   

  รวมทั้งระดับชั้น ปวช. และ  ระดับชั้น ปวส. สำเร็จการศึกษาจำนวน 566 คน  

มีงานทำและศึกษาตอ  จำนวน 506 คน คิดเปนรอยละ 89.39 คาคะแนน เทากับ 5 ระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม  

 1.3.3) ผลสะทอน : จากการสำรวจการติดตามผูสำเร็จการศึกษาการมีงานทำและ

ศึกษาตอ ผูเรียนบางคนยังไมมีงานทำเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดตอเชื่อไวรัสโคโร

นา2019 (COVID-19)

  2) จุดเดน

  สถานศึกษาไดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษา ใหมีความรูทักษะและการประยุกตใช

เปนไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยมีการดูแลระบบผูเรียนตามโครงการตางๆตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

ทำใหผูสำเร็จการศึกษา ผานเกณฑประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดานความรู ดานทักษะและการประยุกตใชในครั้งแรก 

ตลอดจนมีงานทำและศึกษาตอท้ังระดับชั้น ปวช. และ  ระดับชั้น ปวส. อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช่ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให

สถานศึกษาไมสามารถจัดกิจกรรมและเขารวมการแขงขันทักษะ เพื่อพัฒนาผูเรียนได

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  1. สงเสริม สนับสนุน ผูเรียนเขารวมกิจกรรม ใหผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 

2. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนจัดทำผลงานดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา

ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

คาคะแนน เทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐาน

สมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชาเดิม หรือ
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กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

  ระดับ ปวช. 7 สาขาวิชา 

  ระดับ ปวส. 8 สาขาวิชา 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม คา

คะแนน เทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร และครูมีความกระตือรือรนในการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะ

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 95.00 ของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู คาคะแนน

เทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนใหความรวมมือในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการ

ปฏิบัติอยางมีคุณภาพ 

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีจำนวนครูผูสอน 100 คน และมีจำนวนครูผูสอนที่

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 95 คน 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 95.00 ของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

  คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนใหความรวมมือในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูและนำ

ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
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 1.3.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่

สอน จำนวน 100 คน 

  2. จำนวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 95 คน 

  3. จำนวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธี

การสอนที่หลากหลาย จำนวน 100 คน  

  4. จำนวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูใน

การจัดการเรียนการสอน จำนวน 100 คน 

  5. จำนวนครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหา

การจัดการเรียนรู จำนวน 93 คน 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 97.60 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 1.4.1) เชิงปริมาณ : 1. จำนวนครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล 100 คน 

  2. จำนวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา

เปนปจจุบัน 100 คน 

  3. จำนวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อ

ตอการเรียนรู 100 คน 

  4. จำนวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน 

100 คน 

  5. จำนวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่นๆ 

100 คน 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้น 

เรียน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.4.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนใหความรวมมือในการจัดทำขอมูลของผูเรียนอยางเปน

ระบบ 

1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

 1.5.1) เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา

วิชาชีพ จำนวน 100 คน 

  2. จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 
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100 คน 

  3. จำนวนครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน จำนวน 100 คน 

  4. จำนวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 

100 คน 

  5. จำนวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได

รับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 100 คน 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา

วิชาชีพ คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.5.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองและสามารถใชรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนออนไลน ทันตอสถานการณปจจุบันที่มีการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 1.6.1) เชิงปริมาณ : จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ในการจัดการเรียนการสอน 101 หอง 

 1.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.6.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอ

คุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียน

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

 1.1.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

1.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับ
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การพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ

โรงฝกงาน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.2.3) ผลสะทอน : หองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อ

ตอการจัดการเรียนรูแบบออนไลน 

1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

 1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การ

คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการ

บำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คาคะแนน

เทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาเรงดำเนินการจัดทำโรงจอดรถจักรยานยนตตามความ

ตองการของผูรับบริการ 

1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

 1.4.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการ 

 1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คา

คะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.4.3) ผลสะทอน : ผูเรียนไดรับประโยชนจากการใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการ 

1.5) ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 1.5.1) เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและ

สถานศึกษา 

 1.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.5.3) ผลสะทอน : ผลจากประสิทธิภาพของสัญญานอินเทอรเน็ตดี ทำใหสถานศึกษา

ตอสัญญากับบริษัทผูติดตั้งเครือขาย

4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์
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1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 1.1.1) เชิงปริมาณ : 1. รอยละ 20.00 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบ

ทวิภาคี 

  2. รอยละ 8.05 ของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคา

คะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

 1.1.3) ผลสะทอน : จำนวนสถานประกอบการมีจำนวนจำกัดในการจัดระบบทวิภาคีให

ครบทุกสาขาวิชา

  2) จุดเดน

  1. สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบโดยความรวมมือกับ

สถานประกอบการทุกปการศึกษา สงผลใหหลักสูตรเปนที่ยอมรับของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ครูผูสอนสามารถจัดทำ

แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนไดอยางมีคุณภาพยอดเยี่ยม มีการ

บริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี 

2. มีระบบดูแลผูเรียนเปนรายบุคคลสงผลใหผูเรียนสำเร็จการศึกษาเปนไปตามหลักสูตรกำหนดและมีการพัฒนา

อาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ระบบอินเทอรเน็ต เพียงพอ เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ

คุณภาพยอดเยี่ยม

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สถานศึกษาควรมีการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำแผนการฝกรวมกับสถานประกอบ

การอยางตอเน่ือง และใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนรวมกับสถานประกอบการ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำใหเกิด

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ สถานศึกษาและสถานประกอบการควรใชรูปแบบ

ออนไลนในการประสานงานกัน

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

 1.1.1) เชิงปริมาณ  : ครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 12 คน  
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        1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวม คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 1.1.3) ผลสะทอน : การบริหารสถานศึกษายึดมติในที่ประชุม 

1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.1) เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากร

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน

การสอน คาคะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

 1.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ 

 1.2.3) ผลสะทอน : จากการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19)  ทำใหสงผลกระทบในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเกิดความลาชา 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 1.3.1) เชิงปริมาณ : จำนวน 5 กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 

 1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา คา

คะแนนเทากับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

 1.3.3) ผลสะทอน : จากสถานการณการแพรระบาดของโรงติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) การบริการชุมชนตองจำกัดคนเขารวมและงดกิจกรรมบางกิจกรรมออกเพื่อ

ความปลอดภัย

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 62 ชิ้น 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ : 1. อุปกรณพันทอน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

  2. เครื่องแจงเตือนไฟฟาดับ แบบโทรออกได ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

  3. เครื่องกะเทาะเมล็ดขาวโพด ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการ

ประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

  4. เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ในการ
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ประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

  5. พัดลมบลทูธ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง ในการ

ประกวดสิ่งประดิษฐระดับจังหวัด 

  สถานศึกษามีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค ไดรับ

รางวัล 5 ชิ้น ไดรับรางวัลสูงสุดในระดับจังหวัด คาคะแนนเทากับ 2 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 1.1.3) ผลสะทอน : จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  สงผลกระทบตอการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐระดับภาค และระดับชาติ

  2) จุดเดน

  สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน มีการพัฒ นาองคการนักเรียนเครือ

ขายผูปกครองและองคการ มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริการชุมชนและจิต

อาสาตามนโยบายของภาครัฐสงผลใหระดับความพึงพอใจผูใหบริการและผูรับบริการอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให

สถานศึกษาไมสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ได

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  ควรจัดรูปแบบกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบออนไลน
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สวนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

ผลรวมคะแนนท่ีได 100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 4 12

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4

ผลรวมคะแนนท่ีได 16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
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ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 3 6

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 4 8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15 80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได 

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ

50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 93.18

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 100

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 64

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 96.29

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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สวนที่ 7 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับหนวยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และระดับ

อาชีวศึกษา

2. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ 1

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาในการเปนผูประกอบ

การ ประจำปการศึกษา

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา

2. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

3. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.3 ดานการบริหารจัดการ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และหุนยนตอาชีวศึกษา


