
 
 
 

คํานํา 
 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553    
มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และเปดเผย  ตอ
สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก   
         วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จัดใหมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย         
อยางมีระบบตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561  จํานวน  3  มาตรฐาน  9 ประเด็นประเมิน ซ่ึง
เปนมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาภายใน  และเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามท่ีตองการโดยมุงเนนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปน
บุคคลผูมีท้ังดานความรู ความสามารถ  ทักษะ กระบวนการตาง ๆ ท้ังทางกายและใจ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยมและจรรยาบรรณในวิชาชพี 
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สวนท่ี 1  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ในปการศึกษาท่ีผานมา  ประกอบดวย  
 สาระสําคัญดังนี้ 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1  ผูสําเร็จการศึกษารวมท้ัง ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ 64.96 
 1.1.2  สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบการและการ
ประกอบอาชีพของศูนยบมเพาะการเปนผูประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินศูนยบมเพาะฯ อยูใน
ระดับ 3 ดาว ในระดับชาติ 
 1.1.3  จํานวนผลงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มีจํานวนดังตอไปนี้ 
  - งานวิจัยในชั้นเรยีน  จํานวน  51  เรื่อง 
  - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.       จํานวน 12  ผลงาน 
                    - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ จํานวน 1    ผลงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ อศจ.     จํานวน 19  โครงงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ ภาค ภาคเหนือ  
  จํานวน 2 โครงงาน 
 1.1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ ดังตอไปนี้ 
  - ระดับจังหวัด 
   1.  รางวัลชนะเลิศ    จํานวน  9  รางวัล 
   2.  รางวัลรองชนะเลิศ   จํานวน  2  รางวัล 
  - ระดับภาค 
   1.  รางวัลชนะเลิศ    จํานวน  -  รางวัล 
   2.  รางวัลรองชนะเลิศ   จํานวน  3  รางวัล 
   3.  รางวัลเหรียญทอง,เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง จํานวน  -   รางวัล 
  - ระดับชาติ 
   1.  รางวัลชนะเลิศ    จํานวน   1  รางวัล 
   2.  รางวัลรองชนะเลิศ   จํานวน   -   รางวัล 
   3.  รางวัลเหรียญทอง,เหรียญเงิน,เหรียญทองแดง จํานวน   1  รางวัล 
 1.1.5 ผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรและผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกท้ัง
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ ในระดับ ปวช.  คิดเปนรอยละ 82.90  และระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ  75.67 
รวมท้ังระดับ ปวช. ละ ปวส. คิดเปนรอยละ 79.29 
 1.1.6  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนครบตามหลักสูตรและมีผลคะแนนผานการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net)  มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 86.57  
และระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 80.87  สรุปโดยภาพรวมผูเรียนท้ังหมดท่ีเขารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติฯ  มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป คิดเปนรอยละ 77.96 

SAR -  STVC. 1 

 



 1.1.7  ผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการ  หนวยงานภาครัฐ
และเอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ  คิดเปนรอยละ 85.46 
 1.2  จุดเดน 
     1.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน อาศัยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ครู บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ 
     2.  สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาอยางเปนระบบมี
แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
     3.  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
     4.  สถานศึกษาไดนําขอเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินการของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
     5.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดอยางหลากหลายทุกสาขาวิชา 
     6.  สถานศึกษาจัดครุภัณฑการศึกษาไดอยางเพียงพอและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพได 
อยางเปนรูปธรรม 
     7.  สถานศึกษาจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาสมํ่าเสมอ มีการกําหนดแผนงานอยางชัดเจน  มีการ
รายงานผลการดําเนินงานของครูท่ีปรึกษาอยางเปนระบบ 
     8.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ
รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ครบทุกสาขาวิชาและมีการสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
     9.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครบทุกสาขาวิชา และมีการสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
     10.  สถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  ครบทุกสาขาวิชา 
     11.  สถานศึกษาจัดทํานวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย จัดงบประมาณอยางเพียงพอ และมีการ
เผยแพร 
     12.  ผูบริหารของสถานศึกษามีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสให 
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
     13.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพ และมี
รายงานผลการประกันคุณภาพ ในระดับ     สาขาวิชา/สาขางานและระดับสถานศึกษา 
     14.  มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการกํากับ ควบคุม ติดตามมีการประเมินผลและรายงานทุกป
การศึกษาท้ังในระดับบุคคล สาขาวิชา/สาขางาน และระดับสถานศึกษา 
 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
     2.  ผลงานโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา  สวนใหญใชประโยชนในสถานศึกษา  ผลงานท่ีนําไปใช
ประโยชนในชุมชนคอนขางนอย  รวมท้ังนักศึกษายังขาดทักษะในการทําเอกสารประกอบผลงาน  
     3.  สถานศึกษายังมีการสนับสนุนดานการใหทุนการศึกษาและทุนวิจัย คอนขางนอย 
     4.  บุคลากรทางการศึกษาบางทาน  ขาดความรูความเขาใจในการใชงาน ระบบสารสนเทศและ
การใชงานยังไมตอเนื่องเทาท่ีควร 
     5.  ระบบการติดตาม / ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาใหครบทุกสาขางาน 
     6.  การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกวิชาใหมีความยืดหยุน  หลากหลายตามความตองการของ
ผูเรียนและใหัทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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     7.  ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนระดับ ปวช. 
 1.4   ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     1.  สงเสริมสนับสนุนกลยุทธพัฒนาทักษะผู เรียนดานผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ  ใหผูเรียนไดนําผลงานไปใชประโยชนอยางแทจริง  โดยเฉพาะการนําไปใชประโยชนในชุมชนและ
อบรมใหความรูแกผูเรียนในการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน  สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหครบถวนทุก
ข้ันตอน 
     2.  พัฒนาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมกับการใชงานกับปริมาณของขอมูลท่ีมีมากข้ึน อยางตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลสารสนเทศ ของการบริหารสถานศึกษา (Managerment information System : MIS ) เพ่ือใหงายตอ
การบริหารจัดการและสะดวกในการใชขอมูลเพ่ือการจัดสินในการบริหารราชการของผูบริหารสถานศึกษา 
     3.  สงเสริม สนับสนุนและติดตาม ครู ดานการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการสรางและพัฒนา
หลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียนและการ
เผยแพรผลงานการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
     4.  สงเสริม สนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรและแผนกวิชาใหมีความยืดหยุน หลากหลายตาม
ความตองการของผูเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 
2. การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการการมีสวนรวมทุกภาคสวนท้ัง
ภายในและภายนอกองคกรอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของ ดังรางวัล
และผลงานของสถานศึกษา 
    1.  ประกาศเกียรติคุณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูแทนนําเสนอตัวอยางหนัง
สั้นสงเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษาในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วันท่ี 12 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี 
    2.  เกียรติบัตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ไดรับคัดเลือกผลงาน "ผลิตภัณฑดินปนจากกานบัว" เขาสู
ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขาสูระบบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ ระหวางวันท่ี 4-6 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
จังหวัดลําพูน 
    3.  เกียรติบัตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ไดรับคัดเลือกผลงาน "ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย" เขาสู
ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐนวัตกรรมอาชีวศึกษา เขาสูระบบ
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ ระหวางวันท่ี 4-6 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
จังหวัดลําพูน 
    4.  เกียรติบัตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ผานการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง 
ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง  การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือครั้งท่ี 30 ประจําปการศึกษา 
2561 ระหวางวันท่ี 3-7 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม 
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   5.  เกียรติบัตร ผลงานเรื่องลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย แหงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดผานการ
นําเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ ผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในระดับท่ีมีคุณภาพในกิจกรรมบมเพาะนัก
ประดิษฐสายอาชีวศึกษา ประจําป 2561 ภาคเหนือ ระหวางวันท่ี 15 - 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดวง
ตะวัน จังหวัดเชียงใหม 
   6.  เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 
รับรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
   7.  เกียรติบัตร  สีสันผาสวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud - Soaked Textile วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ระดับ เหรียญทอง ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐดาน
หัตถศิลป 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
 3.1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  สามารถจัดการศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ไดดังตอไปนี้ 
      1. การสรางโอกาสทางการศึกษา "เรียนฟรีมีงานทํา  มีรายไดระหวางเรียน" โดยดําเนินการจัดตั้ง
และขยายศูนยซอมสราง เพ่ือชุมชน Fix it center จํานวน  3  ศูนย และการอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยทุก
แผนกวิชารวมโครงการ ดังตอไปนี้ 
           1.1  โครงการ fix it center ICT  
                  ศูนยท่ี  1  (โรงเรียนวัดโบสถ  ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ) 
                  ศูนยท่ี  2  (โรงเรียนบานดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ) 
                  ศูนยท่ี  3  (โรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ) 
              โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ   
จังหวัดสุโขทัย 
              โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ   
จังหวัดสุโขทัย 
          1.2  การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
              โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี โรงเรียนบานกมลราษฎร หมูท่ี ๑ ตําบลบานใหมไชยมงคล 
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
              โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร หมูท่ี ๔ ตําบลนาขุนไกร 
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทศบาลตําบทบานกลวย 
                          โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานสวน  
              โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม  
              โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากพระ  
             โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากแคว 
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 3.2  การพัฒนาคุณภาพ "ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ปฏิรูปการสอนใหทันกับยุคสมัยอยางมี
คุณภาพ" 
         -  ดานคุณภาพผูเรียน โดยผลการประเมินระดับชาติ (V-Net) สูงกวาคาคะแนนเฉลี่ย ระดับชาติ
และผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยูในระดับดี 
 3.3  การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ "การบริหารจัดการเปนท่ียอมรับเช่ือม่ัน มี
เอกภาพ ใชเทคโนโลยีสนับสนุน" 
         -  ใชระบบ RMS 2016 ในการบริหารจัดการภายในองคกรและการวัดผลและประเมินผล 
         -  การบริหารจัดการงบประมาณอยางเหมาะสม โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
หัวหนางานและหัวหนาแผนกวิชา 
         -  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ใหทันสมัยและเปนปจจุบันจนสามารถนําระบบ ICT มาใชในการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษาได 
 3.4  ความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา "เพ่ิมทักษะวิชาชีพ ดวยความรวมมือในและตางประเทศ" 
         -  สงนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการท้ังในทองถ่ินและตางจังหวัดทุกแผนกวิชา 
         -  ทําความรวมมือกับประเทศจีน แลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับ ปวส. แผนกวิชาการโรงแรมและ
ทองเท่ียว แผนกโลจิสติกสและแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
         -  สงครูทุกแผนกวิชา ฝกงานในสถานประกอบการในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยางท่ีดี ( Bฺest Practice)  ไดแก โครงการอาชีวะ
วัยใสแตงกายถูกระเบียบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในโครงการ "สถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา" 
 4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
      จากสภาพสังคมไทยในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความกาวหนาดาน
เทคโนโลยี  ขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีแพรหลายอยูคลอดเวลา ทําใหวิถีชีวิต คานิยมของคนในสังคมเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปญหาความยอหยอนดานคุณธรรม จริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติท่ีเห็นแกประโยชน
สวนคัวมากกวาประโยชนสวนรวม สงผลกระทบใหปญหาตาง ๆ ในสังคม ดังนั้น รัฐบาลตลอดจนภาคสวน  
ตาง ๆ จึงกําหนดแนวทางการฟนฟูและสงเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทยอยางเปน
รูปธรรมโดยหนึ่งในแนวทางดังกลาว คือ โครงการ "สถานศึกษาคุณธรรม อาชวีศึกษา"  
      โครงการ "สถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา"  มีท่ีมาสืบเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดระราชทานพระบรมราโชวาท เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเปนสิ่ ง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใหความสําคัญมาโดยตลอด มีพระราชประสงคใหมีการปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหเกิดข้ึนกับคนไทยและทําใหเยาชนของไทยเติบโตข้ึนอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรูทางวิชาการ ในป พ.ศ. 2555 ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค ตั้งกอง
ทุนการศึกษาแกนักเรียนยากจนและขาดแคลนแตเปนคนดีแกสถานศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการ ท้ังนี้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ผูบริหารโรงเรียน ครู ไดนอมนํากระแสพระราชดําริ
นํามาปฏิบัติ  โดยรัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรชาติ 20 ปขางหนา จะตองทําใหเยาวชนเพียบพรอมไปดวย
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ความรู หลักคุณธรรม จริยธรรมจึงไดมอบใหกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไป
ดําเนินการ 
      สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เห็นความสําคัญสูงสุด โดยนอม
นํากระแสพระราชดํารัสในการสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนโครงการ "สถานศึกษาคุณธรรม 
อาชีวศึกษา" และไดรับการสนับสนุนองคความรูจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพ่ือชวยกันสรางคนดี คนเกง คนมีน้ําใจ
ใหกับบานเมือง โดยเริ่มตนจากผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ศรัทธาและตระหนักถึงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
มีอัตลักษณคุณธรรมและพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ดําเนินโครงการ "สถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา" (วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัยแหงคุณธรรม) ข้ึนในป พ.ศ. 2559 และป พ.ศ. 2561 โดยการนําโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูก
ระเบียบมาเปนโครงการตนแบบคุณธรรม เพ่ือเสริมสรางเจตนารมณรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูเก่ียวของ สะทอนใหเกิดความดีงาม ตระหนักถึงวา "ตองทําท้ัง
โรงเรียนองคกร และทุกคน โดยแปลงคุณธรรมใหเปนจริยธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ทําตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ" เพ่ือชวยเพ่ิมคนดีใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
      โครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบ ภายใตโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ไดจัดการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สูการพัฒนาเปน "วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัยแหงคุณธรรม" เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ณ หองโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย จากการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในวิทยาลัย พบวาปญหาสวนใหญของนักเรียน
นักศึกษา คือปญหาดานความมีระเบียบวินัยในเรื่องของการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงสวนมากจะมา
ในรูปแบบการใสรองเทาลํารองมา การแตงกายไมสุภาพเรียบรอย การแตงกายไมตรงกับขอระเบียบของทาง
วทิยาลัยคณะกรรมการดําเนินงานอง๕ ืการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย จึงเสนอโครงงานอาชีววะวัย
ใสแตงกายถูกระเบียบ เพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรมเชิงลบ เปนโครงงานท่ี "เด็กทํา ผูใหญหนุน" โดยความรวมมือ
ของทุกคนในสถานศึกษา ภายใตเจตนารมณ "ตองทําท้ังวิทยาลัย และทําทุกคน" 
 4.2  วัตถุประสงค 
      1.  เพ่ือนําเสนอข้ันตอนการดําเนินโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบ 
      2. เพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบตามแบบ 
"Sukho model" ระหวางปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2560 
      3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการสรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยใน
การเปน "สถานศึกษาคุณธรรม" สูผูปกครอง ชุมชน สังคม 
 4.3   กรอบแนวคิด 
        ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
      ในการศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
      ขอบเขตดานเนื้อหา 
      ในดานของขอบเขตดานเนื้อหาไดศึกษาและทบทวนเนื้อหาเพ่ือใหตรงกับงานวิจัยครั้งนี้ โดย
รวบรวมขอมูลโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ในป 2556 และในป 
2560  
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 4.4  วิธีการดําเนินงาน 
      จากการดําเนินงานในป 2559 และป 2560 ท่ีผานมา ทําใหไดรูปแบบท่ีชื่อวา "Sukho model"  
ข้ึนโดยรูปแบบดังกวาไดนํามาใชในการดําเนินงานโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบ โดยมีข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
      ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันจุดประกายความคิด 
      ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันสรางความรับรู 
      ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันปลูกจิตสํานึก 
      ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันยกยองเชิดชู 
 4.5   ผลการดําเนินงาน 
      การดําเนินโครงงานอาชีวะวัยใสแตงกายถูกระเบียบตามแบบ "Sukho model" ระหวางปการศึกษา 
2559 และปการศึกษา 2560 ภาพรวมสามารถลดพฤติกรรมเชิงลบและสรางพฤติกรรมเชิงบวกใหกับ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยไดอยางเห็นผลเปนธูปธรรม สวนในปการศึกษา 2561 กําลังอยู
ในข้ันตอนการดําเนินงานตามแบบ "Sukho model" ซ่ึงคาดวาจะสามารถลดพฤติกรรมเชิงลบใหนอยลงจากป
การศึกษา 2560 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดรับรางวัล
ชนะเลิศสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา    
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สวนท่ี 2  
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
 2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา 
   ท่ีอยู 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 108 ถ.สิงหวัฒน ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 
   โทรศัพท1 055-611789  โทรสาร1 055-612419 
   E-mail stvc.sukhothai@gmail.com Website www.stvc.ac.th 
   ประวัติสถานศึกษา 
        วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือเปดทําการสอนใหชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยอาศัยสถานท่ีของโรงเรียนอุดม
ดรุณีเปนท่ีเรียนชั่วคราว ท้ังนี้เนื่องจากอาคารกําลังอยูในระหวางการกอสราง ณ ถนนสิงหวัฒน  เลขท่ี 108 
ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และไดเปดทําการสอนตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2481  เปนตนมา 
เดิมเปดสอนวิชาชีพทอผา รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ตอมาไดเปลี่ยน เปนชื่อ “โรงเรียนการ
ชางสตรีสุโขทัย” เปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษาชาติเพ่ือให
ประชาชนไดศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาใหสูงข้ึน และเปดแผนกอาชีพเพ่ิมข้ึน  ใน พ.ศ. 
2493 และเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” และมีพัฒนาการ
เปนลําดับดังนี้ 
 พ.ศ. 2481   เปดโรงเรียนชางทอผา 
 พ.ศ. 2491   เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีสุโขทัย” และเปดสอนชั้นประโยคอาชีวศึกษา 
   ตอนตน 
 พ.ศ. 2493   เปดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 พ.ศ. 2500   เปดโรงเรียนอาชีวศึกษาผูใหญแผนกชางตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ 
 พ.ศ. 2501   เปดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 พ.ศ. 2503   เปดสอนประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการชางสตรี 
 พ.ศ. 2506   เปดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
 พ.ศ. 2509   เขาโครงการ  “UNICEF” ทําการสอน 4 แผนกวิชา 
                       1. แผนกวิชาผาและการตัดเย็บ 
                       2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
                       3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
                       4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม 
                           4.1 งานเครื่องเคลือบดินเผา 
               4.2 งานไม 
        พ.ศ. 2516   เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย” 
        พ.ศ. 2519   กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 31 จังหวัดรวม
โรงเรียนการชางสุโขทัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัยเขาดวยกันยกฐานะเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เขต 1  และเขต 2  ตามลําดับ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2519 
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        พ.ศ. 2520   เปดแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม  ภาคนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 
        พ.ศ. 2522   เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตรท่ัวไป ภาคนอกเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ชัน้สูง (ปวส.) 
        พ.ศ. 2523   กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขต ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (เดิม 
   ออกเปนวิทยาลัยใหม 2 วิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทเขต 
   2 เปน “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย”  ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2523 
        พ.ศ. 2524   เปดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
        พ.ศ. 2524   งดรับนักเรียนเขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   (ม.ศ. 4 – 5) พ.ศ. 2518 
        พ.ศ. 2525   กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหวิทยาลัยเปดสอนแผนกวิชาพณิชยการข้ึน 
   แตมีปญหาเรื่องอาคารเรียน ยังไมรับนักเรียนในปนี้ 
 พ.ศ. 2526   เปดสอนแผนกวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
   จํานวน 1 หองเรียน 
        พ.ศ. 2527   เปดสอนสาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย  อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป หัตถ 
   อุตสาหกรรมและสาขาวิชาการบัญชี  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   และสาขาวิชาการบัญชีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
        พ.ศ. 2530   เปดสอนสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) 
        พ.ศ. 2534   เปดสอนกลุมวิชาการตลาด การเลขานุการ คหกรรมธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพ (ปวช.) 
        พ.ศ. 2536   เปดสอนวิชาการตลาด  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
        พ.ศ. 2537   เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) 
        พ.ศ. 2538   เปดสอนสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   (ปวช.) และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 ปครึ่ง  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ชัน้สูง(ปวส.) 
        พ.ศ. 2540  เปดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจภาคสมทบ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
   ชั้นสูง(ปวส.) รับผูจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 
        พ.ศ. 2541   เปดสอนสาขาวิชาการเลขานุการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รับ 
   ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
        พ.ศ. 2542  เปดสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว (ระบบทวิภาคี) ในระดับประกาศนียบัตร 
   วิชาชีพ (ปวช.) 
        พ.ศ. 2545  เปดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมสากล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
        พ.ศ. 2547  เปดสอนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
        พ.ศ. 2550  เปดสอนวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
        พ.ศ. 2552  เปดสอนสาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
   และ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                     
        พ.ศ. 2557  เปดสอนสาขางานการทองเท่ียว ระบบ ทวิภาคี  สาขางานการทองเท่ียว ในระดับ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  

SAR -  STVC. 9 

 



        พ.ศ. 2558  เปดสอนวิชาการทองเท่ียว Mini English Program  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
    (ปวช.)  
 การจัดการศึกษา 
    ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 
2557  และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช  2557  โดยเปดสอนในระบบและระบบทวิภาคี รวมท้ัง
การเปดหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ ตาง ๆ ใหกับผูเรียน และประชาชนผูท่ีสนใจ ดังนี้ 
    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556  เปดสอน 4 ประเภทวิชา 12 
สาขางาน มีการจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี  และมีการจัดการเรียนการสอน Mini English 
Program จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้  
       1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
            1.1.1  สาขาวิชาการบัญชี 
            1.1.2  สาขาวิชาการตลาด 
            1.1.3  สาขาวิชาการเลขานุการ 
            1.1.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
       1.2  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร 
            1.1.1  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 
            1.1.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
            1.1.3  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
      1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
            1.1.1  สาขาวิชาการทองเท่ียว 
      1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
            1.1.1  สาขาวิชาวิจิตรศิลป 
            1.1.2  สาขาวิชาการออกแบบ 
            1.1.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 
            1.1.4  สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิก 
    2.  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2557 เปดสอน 4 ประเภท
วิชา 10  สาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี  และมีการจัดการเรียนการสอน  
Mini English Program จํานวน  1  สาขาวิชา ดังนี้  
        1.1  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
            1.1.1  สาขาวิชาการบัญชี 
            1.1.2  สาขาวิชาการบัญชี Mini English Program 
            1.1.3  สาขาวิชาการตลาด 
            1.1.4  สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 
            1.1.5  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
            1.1.6  สาขาวิชาโลจิสติกส 
        1.2  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร 
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            1.1.2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
            1.1.3  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร 
       1.3  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
            1.1.1  สาขาวิชามัคคุเทศกท่ัวไป (ทวิภาคี) 
            1.1.2  สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ 
       1.4  ประเภทวิชาศิลปกรรม 
            1.1.1  สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค 
   3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  พุทธศักราช  2557  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเนื่อง)  
ไดแกประเภทวิชา บริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  สภาพชุมชน 
   ขนาดท่ีตั้ง : จังหวัดสุโขทัยตั้งอยูภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพมหานคร ตาม
ระยะทางหลวงแผนดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 6,596,096 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,122,557 ไร 
 อาณาเขต : จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดแพร 
 ทิศใต จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกําแพงเพชร 
 ทิศตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ 
 ทิศตะวันตก จังหวัดลําปาง และจังหวัดตาก 
  สภาพเศรษฐกิจ 
   ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 
 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ประมาณการในป  2560  เทากับ  45,153   ลานบาท/ป  
 รายไดเฉลี่ยตอคนตอป (GPP Per Capital) 
 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรจังหวัดสุโขทัย  เทากับ  73,251  บาท/คน/ป  
  สภาพสังคม 
   ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุม โดยตอนเหนือเปนท่ีราบสูงมีภูเขาเปนทิวยาวมาทางทิศตะวันตก 
พ้ืนท่ีตอนกลางเปนท่ีราบและตอนใตเปนท่ีราบสูง มีแมน้ําไหลผานจากเหนือลงใต โดยผานพ้ืนท่ีอําเภอ 
ศรีสัชนาลัย  สวรรคโลก  ศรีสําโรง  เมืองสุโขทัย  และอําเภอกงไกรลาศ เปนระยะทางประมาณ 170 
กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ เขาหลวง ซ่ึงยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล 
 ประชากร 
 ประชากรในจังหวัดสุโขทัย  สวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิม ท่ีอาศัยอยูในดินแดนนี้  โดย
มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเปนเอกลักษณของตนเอง จะมีคนอพยพมา
จากทองถ่ินอ่ืนบางไมมากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุมนอย เปนชาวเขาเผากระเหรี่ยง มง เยา และลีซอ ซ่ึงสวน
หนึ่งอาศัยอยูในดินแดนแถบนี้มานานแลว และอีกสวนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกลเคียง  อาชีพสวนใหญของ
สุโขทัย คือ เกษตรกรรม ไดแก ขาว ถ่ัวเหลือง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ขอมูลของสถานศึกษา 
  ขอมูลผูเรียน 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 365 0 0 365 

ปวช.2 328 0 0 328 

ปวช.3 280 58 0 338 

รวม ปวช. 973 58 0 1031 
 

  
 
 
 
 
 

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 941 188 19.98 

ปวส.2 321 267 83.18 

รวม 1262 455 36.05 

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 447 221 49.44 

ปวส.2 420 337 80.24 

รวม 867 558 64.36 

    ขอมูลบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/  
รองผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ 

5 5 - 

ขาราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ/ ผูท่ีไดรับ 
การรับรอง 

52 52 52 

ขาราชการพลเรือน 1 - - 

พนักงานราชการครู 4 4 4 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 355 0 355 

ปวส.2 373 0 373 

รวม ปวส. 728 0 728 
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ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 1 - - 

ครูพิเศษสอน 13 13 13 

เจาหนาท่ี 21 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/  
พนักงานขับรถ/ ) 

14 - - 

รวม ครู 69 69 69 

รวมท้ังส้ิน 111 69 69 

   
         ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 4 5 9 

ศิลปกรรม 3 1 4 

คหกรรม 3 2 5 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 1 

รวมท้ังส้ิน 11 10 21 

   
      
       ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 7 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค 1 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมท้ังส้ิน 13 
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       ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 3,778,532.32 

งบดําเนินงาน 10,984,506.40 

งบลงทุน 2,336,500.00 

งบเงินอุดหนุน 11,081,760.00 

งบรายจายอ่ืน 3,916,600.00 

รวมท้ังส้ิน 32,097,898.72 

 

 2.4  ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา 
   ปรัชญา 
    คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ 
   อัตลักษณ 
    เปนคนดี มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม 
   เอกลักษณ 
    แหลงเรียนรู เชิดชูวัฒนธรรม 
 2.5   วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   วิสัยทัศน 
    เปนองคกรแหงการเรียนรูและบริการวิชาชีพในระดับสากล รวมอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน อยาง 
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   พันธกิจ 
        1. ผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      2. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
      3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      4. พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
      5. รวมอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 
      6. พัฒนาระบบเครือขาย ชุมชน สถานประกอบการ  
   เปาประสงค 
         1. เพ่ือผลิตบุคลากรดานวิชาชีพ  ใหมีความรู  ความสามารถ และทักษะในการทํางาน  การศึกษา
ตอและการประกอบอาชีพอิสระ 
        2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
        3. ยกระดับสมรรถนะครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
        4. เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 
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        5. เพ่ือพัฒนาจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
        6. เพ่ือสรางความเขมแข็ง เครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

  ยุทธศาสตร 
         1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
         2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูและผูเรียน 
         4. ยกระดับสมรรถนะครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
         5. พัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนประโยชนแกชุมชน 
         6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
         7. สรางความเขมแข็งเครือขายความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
         8. พัฒนาจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

  กลยุทธ 
        1. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
       2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงานระดับสากล 
       3. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
       4. เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
       5. ใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชน 
       6. ยกระดับคุณภาพหองเรียน  หองปฏิบัติการ  แหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  ให
สนับสนุนการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
       7. สงเสริมและสรางความตระหนักใหผู เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  รวมอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
       8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยใชระบบคุณภาพ  PDCA บริหารจัดการ
เชิงรุกและหลักธรรมาภิบาล 
 
 2.6  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ผลิตภัณฑดินปนจากกานบัว ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

เครื่องปาดเคก ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

Echove Contest 2018#อังกฤษดีชีวิตไกล ชนะเลิศ ภาค สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

หนังสั้นสงเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา ชนะเลิศ ชาต ิ กระทรวงศึกษาธกิาร 

ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย ชนะเลิศ ภาค วิจัยแหงชาติ (วช.) 

ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย ชนะเลิศ ภาค วิจัยแหงชาต ิ

การขายสินคาออนไลน รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 

สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม 

สีสันผาดวยงานศิลป รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค 
ลานนาเชียงใหม 

การแขงขันทักษะข้ันพ้ืนฐาน การประกวด
มารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

การแข ง ขันทักษะวิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน  การ
ประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม 

การแขง ขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม 

การแขงขันกระโดดสูง รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ 

ชมรม To Be Number one รองชนะเลิศ ชาติ 
ชมรม To Be Number one  
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

หนวยมาตรฐานดี เดน  ระดับเหรียญทอง 
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

รางวัล อ่ืน ๆ ภาค 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม 

หนวยมาตรฐานดี เดน  ระดับเหรียญทอง 
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

รางวัล อ่ืน ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค 
ลานนา จังหวัดเชียงใหม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวด
มารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎรธาน ี
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางพิไลวรรณ ไทยกลา  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุมาลี บําเรอ  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางพิไลวรรณ ไทยกลา  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ หางเอ็มซีซี
ฮอลล  

นางสาวสุมาลี บําเรอ  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ หางเอ็มซีซี
ฮอลล 

นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ หางเอ็มซีซี
ฮอลล 

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงาน การเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางสาวรุจจิรา รามัญรักษ  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงาน การเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายหรรษกรณ ศิรัสภูริมงคล  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงาน การเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางปทิตตา คําภูมี  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงาน การเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวมรรษพร สีขาว  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงาน การเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางอุบล ไชยโย  
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง โครงงาน การศึกษาหา
อัตราสวนของแครอทในการทําวุนแครอท 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางปทิตตา คําภูมี  
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง โครงงาน การศึกษาหา
อัตราสวนของแครอทในการทําวุนแครอท 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางฐิติกาญจน พลับพลาสี  
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง โครงงาน สบูฟกขาวใยบวบ 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางกนกวรรณ หาญกําธร  
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง โครงงาน สบูฟกขาวใยบวบ 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางรุงฤดี เดชฟุง  
ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง โครงงาน สบูฟกขาวใยบวบ 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ณ 

วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นายสุเมธ ก่ิงแกว  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาด
ครีมเคก (Cake Cream Spreader EQuopment)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสิทธิชัย เสาเสนา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาด
ครีมเคก (Cake Cream Spreader EQuopment)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปาริชาติ สองส ี 
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาด
ครีมเคก (Cake Cream Spreader EQuopment)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางนิตยา คณธี  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ARTITICALLY 
CONTEMPORARY OF THAI PATTERN GAFMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายหรรษกรณ ศิรัสภูริมงคล  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ARTITICALLY 
CONTEMPORARY OF THAI PATTERN GAFMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางปทิตตา คําภูมี  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ARTITICALLY 
CONTEMPORARY OF THAI PATTERN GAFMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางปนัดดา ลิ่มภูษิตเจริญ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ARTITICALLY 
CONTEMPORARY OF THAI PATTERN GAFMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางนิตยา คณธี  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ARTITICALLY 
CONTEMPORARY OF THAI PATTERN GAFMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวมรรษพร สีขาว  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ARTITICALLY 
CONTEMPORARY OF THAI PATTERN GAFMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

กัณนิการ จันทรโกเมศ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุมาลี บําเรอ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางพิไลวรรณ ไทยกลา  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางนิตยา คณธี  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางอุบล ไชยโย  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลาขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker- 
Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางปทิตตา คําภูมี  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลาขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker- 
Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพุฒิพัฒน เสือม่ันทรงยศ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลาขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker- 
Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 20 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางพินรัฎ สีตลวรางค  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางรุงฤดี เดชฟุง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางกนกวรรณ หาญกําธร  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางฐิติกาญจน พลับพลาสี  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" 
ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชาตรี จันทรธีระกุล  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่องกําจัดวัชพืชออกจากเมล็ด
พันธ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางจันทรมาส กล่ําเอม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่องกําจัดวัชพืชออกจากเมล็ด
พันธ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวมรรษพร สีขาว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่องกําจัดวัชพืชออกจากเมล็ด
พันธ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพิทักษ อุปญญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่องกําจัดวัชพืชออกจากเมล็ด
พันธ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย 

นางสาวอุษณีย เกษร  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจากดอกอัญชนัผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรุงพิรุณ ตะนะเรือน  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจากดอกอัญชนัผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 21 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจากดอกอัญชนัผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย 

นางพรรณสิยา นิธิกิตติ์สุขเกษม  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจากดอกอัญชนัผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย 

นางสาวศุภรลัคน นนทแกว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจากดอกอัญชนัผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย 

นางสาวรัชนิกร ยอดดี  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "โคมไฟ จากตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสิริพร รอดแสวง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "โคมไฟ จากตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางมรรษพร สีขาว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "โคมไฟ จากตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพิทักษ อุปญญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "โคมไฟ จากตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางอรทัย เข็มทอง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายอิษวัต รัตนสมบัติ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนิตยา คณธี  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางชะมัยพร เหลี่ยมจุย  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สเปรยปรับอากาศสมุนไพร" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 22 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางวนิดา ไกกิจราษฎร  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สเปรยปรับอากาศสมุนไพร" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวมรรษพร สีขาว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "สเปรยปรับอากาศสมุนไพร" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสัญชัย ปแกว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "การออกแบบของท่ีระลึกอุทยาน ประวตัิศาสตร 
ดวยเทคนิค เปเปอรโทล (Paper-Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพิทักษ อุปญญ  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "การออกแบบของท่ีระลึกอุทยาน ประวตัิศาสตร 
ดวยเทคนิค เปเปอรโทล (Paper-Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางจุฑามาศ ชอนนาค  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "การออกแบบของท่ีระลึกอุทยาน ประวตัิศาสตร 
ดวยเทคนิค เปเปอรโทล (Paper-Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสัญชัย ปแกว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํารองเทาผาสะทอนน้ํา (Process 
shoes reflective cloth water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสิริพร รอดแสวง  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํารองเทาผาสะทอนน้ํา (Process 
shoes reflective cloth water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางมรรษพร สีขาว  
การประกวดสิ่งประดิษฐ ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" 
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํารองเทาผาสะทอนน้ํา (Process 
shoes reflective cloth water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

   
 
 
 

SAR -  STVC. 23 

 



      รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางศนิชล เนียมกลั่น  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะข้ันพ้ืนฐาน การ
ประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายปรีชา ตั้งสุขขียศิริ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Classic Barterder 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นางสาวกัณนิการ จันทรโกเมศ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการวาดภาพสีน้ําหุน
นิ่ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นางสาวอุษณีย เกษร  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแขงขันทักษะ
พิมพไทยและพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นางภิญณภัทร ทัศนะภาค  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายยุทธนา เรืองนุกูล  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคา
ออนไลน ระดับเหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นางศนิชล เนียมกลั่น  
การแขงขันการประกวดทักษะวิชาชีพ การประกวด
มารยาทไทย ระดบัเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

นายยุทธนา เรืองนุกูล  
รางวัลเหรียญทองแดง ในการแขงทักษะการขายสินคา
ออนไลน ในการทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

   
    รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวธัญภรณ ฟงเสนาะ  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

SAR -  STVC. 24 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวไอรดา คําทาสี  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นางสาวจินดาพร โกศัย  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นายสุธีรวัต ปานทุง  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นางสาวธนาธร ประธาน  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นางสาววาสิตา สนแยม  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นายสุเมธ นอยมา  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นายสุมิตร นอยมา  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา  
ผลงานสิ่งประดิษฐ ธัญศิลปถ่ินสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุโขทัย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการ
ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ณ 
หองเอ็มซีซีฮอลล 

นายสุมิตร นอยมา  
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ การแขงขันทักษะจิตรกรรมสีน้ํา 
หนนิ่ง 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชี ว ศึ กษาระดั บภาค 
ภาคเหนือ ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดลําพูน 

นางสาวณัฐพร อภิมา  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงานการเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว การจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางสาวรมยลดา แกวถึง  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงานการเปรียบเทียบหา

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

SAR -  STVC. 25 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว การจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร 

นายภานุมาศ หม่ืนอินทร  
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน โครงงานการเปรียบเทียบหา
อัตราสวนการทําเนื้อดินปนจากกานบัว การจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาภาคเหนือ  
ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

นางสาวปณิดา นุภาพ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลา
ขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker-Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวลัดดา ศิริภัก  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลา
ขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker- Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวเพชรไพลิน มีศิลป  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลา
ขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker- Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนวัฒน กอมจาด  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ขาวเกรียบปลา
ขาวไรซเบอรี่ (Fish cracker- Riceberry)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณัฐพร เถอะจา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาดครีม 
(Cake Cream Spreader Equipment)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสราวรรณ สรอยเพ็ชร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาดครีม 
(Cake Cream Spreader Equipment)" 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสิริรัตย เขียวฤทธิ์  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาดครีม 
(Cake Cream Spreader Equipment)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนิรวิทย เกตุเนียม  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "เครื่องปาดครีม 
(Cake Cream Spreader Equipment)" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสถิตยภรณ ฉิมกาญจนะ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน 
"ARTISTICALLY CONTEMPORARY OF THAI PATTERN 
GAFTMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 26 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายอดิศร ลือเฟอง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน 
"ARTISTICALLY CONTEMPORARY OF THAI PATTERN 
GAFTMANSHIP" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสิริลักษณ พลวิชัย  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวน้ําทิพย อาจศัตรู  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณฐิตา คําผาย  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปาลิดา อินทรพล  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุพรรษา นาคประเสริฐ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวฉัตรพร ไชยวงศ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานกลวย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัฐพร อภิมา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑ    รี
ไซเคิลกระดาษกานบัว" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภาณุมาศ หม่ืนอินทร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานบัว" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรมยลดา แกวถึง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ผลิตภัณฑรี
ไซเคิลกระดาษกานบัว" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสุเมธ นอยมา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 27 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวจินดาพร โกศัย  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสุธีรวัต ปานทุง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสุมิตร นอยมา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธัญภรณ ฟงเนาะ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววาสิตา สนแยม  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสถิตยภรณ ฉิมกาญจนะ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายอดิศร ลือเฟอง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ชื่อผลงาน "ลายไทยวิจิตร
หัตถศิลปรวมสมัย" 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพักตรสุดา พากเพียร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "การออกแบบ
ของท่ีระลึกอุทยาน ประวัติศาสตรสุโขทัย ดวยเทคนิคเป
เปอรโหล (Paper - Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสิริลักษณ ทองมา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "การออกแบบ
ของท่ีระลึกอุทยาน ประวัติศาสตรสุโขทัย ดวยเทคนิคเป
เปอรโหล (Paper - Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวศิริลักษณ จรูญเนตร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "การออกแบบ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 28 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ของท่ีระลึกอุทยาน ประวัติศาสตรสุโขทัย ดวยเทคนิคเป
เปอรโหล (Paper - Tole)" 

นายอฐษฐาน ม่ันหมาย  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "การออกแบบ
ของท่ีระลึกอุทยาน ประวัติศาสตรสุโขทัย ดวยเทคนิคเป
เปอรโหล (Paper - Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุธาทิพย บัวเผื่อน  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "การออกแบบ
ของท่ีระลึกอุทยาน ประวัติศาสตรสุโขทัย ดวยเทคนิคเป
เปอรโหล (Paper - Tole)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภูเบศ นิ่มคํา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "โคมไฟ จาก
ตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชยพล เกษรักษ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "โคมไฟ จาก
ตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนพรัตน สัพลักษณ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "โคมไฟ จาก
ตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวภัคธีมา สุวรรทา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "โคมไฟ จาก
ตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวฐิติรัตน อินดี  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "โคมไฟ จาก
ตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุกัญญา หวงมี  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "โคมไฟ จาก
ตะกราพลาสติก" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพิมพลภัส ดวงจนัทร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจาก
ดอกอัญชัญผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวชยาภรณ ละอองเดช  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจาก
ดอกอัญชัญผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 29 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวจิตสุภา ตะเภา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจาก
ดอกอัญชัญผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกมลวรรณ เนียมหอม  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สบูสมุนไพรจาก
ดอกอัญชญัผสมน้ําผึ้ง" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวบุณยาพร เจือจาน  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สเปรยปรับอา
กาษสมุนไพร" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนทพัทธ บุญมาก  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สเปรยปรับอา
กาษสมุนไพร" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธีรนพ บุญหนู  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "สเปรยปรับอา
กาษสมุนไพร" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววริศรา บุญชุม  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวน้ําฝน ท่ังทอง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนันทพร สับสน  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวชนากานต แยมเย็น  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจิณหวรา อําไธสงค  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุกัญญา ศิริพุทธ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวชลลัดดา เกิดลาภ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "ลิปบาลมผลไม" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเกริกพล เกิดเกตุ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 30 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายวโรฒม อินทรเรือง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพีระพล พุมพวง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธรรมรัตน จิตมะกล่ํา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอุษณีย สุทธิเรืองวงศ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปวรรัตน พันธวงษ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธัญวุฒ ิเลาบุญเสถียร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสันทัด เพชรประดับ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววิภารัตน หอทอง  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา
รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววราภร วรเนตรสุดาทิพย  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญเงิน" ชื่อผลงาน "กรรมวิธีทํา

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

SAR -  STVC. 31 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

รองเทาผาสะทอนน้ํา (Process shoes reflective cloth 
water)" 

นางสาวสุภาวด ีเนาวบุตร  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่อง
กําจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพรพิมล ชาญเพราะ  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่อง
กําจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐชนน เณรพัด  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่อง
กําจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ" 

รางวัลอ่ืน 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวมีนา เกตุขาว  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่อง
กําจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอรนุช สวัสดิ์รักษา  
ไดรับรางวัลระดับ "เหรียญทองแดง" ชื่อผลงาน "เครื่อง
กําจัดวัชพืชออกจากเมล็ดพันธุ" 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายวชิรวิชญ สมบูรณ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม 
ประเภท Classic Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
อาชีวศึกษาระดับภาค 

ภาคเหนือ 

นางสาววรภัทร ท่ังทอง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายธนาวัฒน ในม่ัน  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายอภินันท เริงเขตรกรรม  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายนนทกร โสวรรณี  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

SAR -  STVC. 32 

 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศศิวรรณ ยิ้มณรงค  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายณัฐสิทธิ์ ปาณะดิษฐ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นายจาตุรงค จั่นจีน  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

นางสาวนันทวัน จิ๋วใด  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวภัคธีมา สุวรรณทา  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวศุภรัตน ชื่นจีน  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรองเพลงสากล หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายะนากร เอ่ียมสําอางค  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายชัยชาญ จันทรเส็ง  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ชาย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวศาตนันท เสนาพันธ  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการเลา
นิทานพ้ืนบาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวสมิตา ดวงแกว  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายภาณุพงศ รัตนวิมล  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ (English 
Demonstration Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายสนธยา คํามณี  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English 
Public Speaking Contest) 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายธนาวัฒน ใจม่ัน  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาววรภัทร ท่ังทอง  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวอลิสา แพงทอง  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร
ชาติไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวชลธิชา สงเผือก  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การ
แขงขันการตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตรชาติไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสางชลธิชา สงเผือก  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การ
แขงขันตอบปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร
ชาติไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวแกวตา ชวยเมือง  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการ
ประกวดรักการอานภาษาไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวสุพิชชา เอ่ียมภู  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวถนอมพรรณ สรอยเพชร  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายณพปกรณ สวัสดิ์รักษา  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายเกริกพล เกิดเหตุ  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายอภินันท เริงเขตรกรรม  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายสุทธิชัย บัวใย  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นายสางปณัฐดา บุญคง  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย           
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวไอรดา คําทาสี  
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผา
สวยดวยงานศิลป Colorful Arts of Sukhothai Mud-
Soaked Textile 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย        
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวกัลยาณ ชาตร  
ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย        
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวรวิวรรณ เพ่ิมทรัพย  
ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวณิชกานต ตรีขํา  
ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย       
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

นางสาวกรรณิการ ลอยมณี  
ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

จังหวัด 
อาชี ว ศึ กษาจั งหวั ดสุ โ ข ทั ย        
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาววรภัทร ท่ังทอง  
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

นายธนาวัฒน ใจหม่ัน  
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร
ธาน ี

นายจาตุรงค จั่นจีน  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ.สุราษฎรธาน ี

นายณัฐสิทธิ ์ปาณะดิษฐ  
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน 
ระดับ เหรียญทองแดง 

รางวัล 
อ่ืน ๆ 

ชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ.สุราษฎรธาน ี
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สวนท่ี 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นประเมิน 
ดังนี้  
66มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

 1.1  ดานความรู 
   ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 

 1.2  ดานทักษะและการประยุกตใช 
   ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 

 1.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
   ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 
 

66มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 2.1   ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 2.2  ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
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เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 2.3   ดานการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4  ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

66มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 ส6ถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 3.1  ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
 3.2  ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 
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สวนท่ี 4  
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
4.1  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 
4.1.1  ผลสัมฤทธิ์  
1.)  ดานความรู 
 1.1  การดูแลและแนวแนวผูเรียน 
เชิงประมาณ  :  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.  ชั้นปท่ี  3  แรกเขา 449 คน ผูสําเร็จการศึกษา 
 จํานวน 221  คน                
 จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี  2  แรกเขา 420 คน ผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 337  คน 
 รวมผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน  558 คน 
เชิงคุณภาพ  :   -  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3 คิดเปนรอยละ 49.67  
                    -  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวส.2 คิดเปนรอยละ 80.24 
                    รวมคาเฉลี่ยท้ังระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ  64.96 
ผลสะทอน    :   ผูเรียนสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยูในระดับคุณภาพ ดี คาเฉลี่ย 
รอยละ 64.96 และมีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

 1.2  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เชิงประมาณ  :   1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                     อิสระ  มีจํานวน  24  คน 
                     2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ         
                     มีจํานวน  17  คน 
เชิงคุณภาพ  :    ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ไดระดับ  3  ดาว  
 คิดเปนรอยละ 70.83 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินระดับคุณภาพไดระดับ 3 ดาว อยูในระดับคุณภาพดี 
 

 1.3  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
เชิงปริมาณ  :   งานวิจัยในชั้นเรยีน  จํานวน  51  เรื่อง 
  - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.       จํานวน 12  ผลงาน 
                     - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ จํานวน 1    ผลงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ อศจ.     จํานวน 19  โครงงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ ภาค ภาคเหนือ  
       จํานวน 2 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ :    มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
 ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป 
ผลสะทอน  :    มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
 ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป คาคะแนน 3 อยูในระดับคุณภาพดี 
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 1.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
เชิงปริมาณ  :   -  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน    
  มีจํานวน  16  คน 
เชิงคุณภาพ  :   -  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับอศจ. ชนะเลิศ มีจํานวน  8 ทีม   
  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  จํานวน  2 ทีม รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จํานวน 2 ทีม รวม 12 ทีม 
                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับภาคเหนือ  ชนะเลิศ  
  มีจํานวน 8  ทีม    
                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับชาติ   ชนะเลิศ มีจํานวน  1  ทีม   
  ไดรับเหรียญทองแดงจํานวน  1 ทีม 
ผลสะทอน  :   -  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานของผูเรียน ไดรับรางวัลระดับชาติคือ 1.  
  การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานการประกวดมารยาทไทย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง คา 

  คะแนน 4 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 

      1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เชิงปริมาณ  :   -  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับชั้น  ปวช.3  
  จํานวน  223  คน 
                  -  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับชั้น  ปวส. 2  
  จํานวน 283  คน 
เชิงคุณภาพ :   -  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับชั้น ปวช.3   
  คิดเปนรอยละ 82.90 
                  -  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับชั้น ปวส.2   
     คิดเปนรอยละ 75.67 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผานเกณฑเฉลี่ยระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 82.90  
                    อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 75.67 รวมท้ังระดับ ปวช.  
 และ ปวส. รอยละ 79.29 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
เชิงปริมาณ :    จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวช.3  ท่ีเขาทดสอบ 268 คน 
                   จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวส.2  ท่ีเขาทดสอบ 345 คน 
เชิงคุณภาพ :   ผูเรียนผานเกณฑระดับชั้น ปวช.3 คิดเปนรอยละ 86.57  
                   ผูเรียนผานเกณฑระดับชั้น ปวส.2 คิดเปนรอยละ 80.87  
ผลสะทอน  :    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net ผานเกณฑ 
 เฉลี่ยระดับชาติ ระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 86.56 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และ
 ระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 80.87 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 1.7  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
เชิงปริมาณ :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ระดับชั้น  ปวช.  จํานวน  220  คน  มีงานทํา  
 จํานวน  20  คน   
 ศึกษาตอ จํานวน  179  คน 
                 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น  ปวส.  จํานวน  289  คน  มีงานทํา จํานวน  157 คน   
  ศึกษาตอ จํานวน  79  คน 
เชิงคุณภาพ :  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวช. คิดเปนรอยละ 9.09    
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวช. คิดเปนรอยละ 81.36  
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 54.33  
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 27.34  
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินมีผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.  และระดับชั้น ปวส.  509  คน  มีงานทํา
และศึกษาตอ 435 คน คิดเปนคารอยละ 85.46  คาคะแนนระดับ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

2) ดานทักษะและการประยุกตใช 
    2.1  การดูแลและแนวแนวผูเรียน 
เชิงประมาณ  :  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.  ชั้นปท่ี  3  แรกเขา 449 คน ผูสําเร็จการศึกษา 
 จํานวน 221  คน                
 จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี  2  แรกเขา 420 คน ผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 337  คน 
 รวมผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน  558 คน 
เชิงคุณภาพ  :   -  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3 คิดเปนรอยละ 49.67  
                    -  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวส.2 คิดเปนรอยละ 80.24 
                    รวมคาเฉลี่ยท้ังระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ  64.96 
ผลสะทอน    :   ผูเรียนสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยูในระดับคุณภาพ ดี คาเฉลี่ย 
         รอยละ 64.96 และมีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

     2.2  ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เชิงประมาณ  :   1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
                     อิสระ  มีจํานวน  24  คน 
                     2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ         
                     มีจํานวน  17  คน 
เชิงคุณภาพ  :    ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ไดระดับ  3  ดาว  
 คิดเปนรอยละ 70.83 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินระดับคุณภาพไดระดับ 3 ดาว อยูในระดับคุณภาพดี 
 

 2.3  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
เชิงปริมาณ  :   งานวิจัยในชั้นเรยีน  จํานวน  51  เรื่อง 
  - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.       จํานวน 12  ผลงาน 
                     - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ จํานวน 1    ผลงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ อศจ.     จํานวน 19  โครงงาน 
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  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ ภาค ภาคเหนือ  
       จํานวน 2 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ :    มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
 ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป 
ผลสะทอน  :    มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
 ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป คาคะแนน 3 อยูในระดับคุณภาพดี 
 

 2.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
เชิงปริมาณ  :   -  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน    
  มีจํานวน  16  คน 
เชิงคุณภาพ  :   -  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับอศจ. ชนะเลิศ มีจํานวน  8 ทีม   
  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  จํานวน  2 ทีม รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จํานวน 2 ทีม รวม 12 ทีม 
                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับภาคเหนือ  ชนะเลิศ  
  มีจํานวน 8  ทีม    
                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับชาติ   ชนะเลิศ มีจํานวน  1  ทีม   
  ไดรับเหรียญทองแดงจํานวน  1 ทีม 
ผลสะทอน  :   -  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานของผูเรียน ไดรับรางวัลระดับชาติคือ 1.  
  การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานการประกวดมารยาทไทย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง คา 
  คะแนน 4 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ                      

 2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เชิงปริมาณ  :   -  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับชั้น  ปวช.3  
  จํานวน  223  คน 
                  -  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับชั้น  ปวส. 2  
  จํานวน 283  คน 
เชิงคุณภาพ :   -  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับชั้น ปวช.3   
  คิดเปนรอยละ 82.90 
                  -  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับชั้น ปวส.2   
     คิดเปนรอยละ 75.67 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผานเกณฑเฉลี่ยระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 82.90  
                    อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 75.67 รวมท้ังระดับ ปวช.  
 และ ปวส. รอยละ 79.29 อยูในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

 2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
เชิงปริมาณ :    จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวช.3  ท่ีเขาทดสอบ 268 คน 
                   จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวส.2  ท่ีเขาทดสอบ 345 คน 
เชิงคุณภาพ :   ผูเรียนผานเกณฑระดับชั้น ปวช.3 คิดเปนรอยละ 86.57  
                   ผูเรียนผานเกณฑระดับชั้น ปวส.2 คิดเปนรอยละ 80.87  
ผลสะทอน  :    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net ผานเกณฑ 
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 เฉลี่ยระดับชาติ ระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 86.56 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และ
 ระดับชั้น ปวส. คิดเปนรอยละ 80.87 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

 2.7  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
เชิงปริมาณ :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 ระดับชั้น  ปวช.  จํานวน  220  คน  มีงานทํา  
 จํานวน  20  คน   
 ศึกษาตอ จํานวน  179  คน 
                 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น  ปวส.  จํานวน  289  คน  มีงานทํา จํานวน  157 คน   
  ศึกษาตอ จํานวน  79  คน 
เชิงคุณภาพ :  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวช. คิดเปนรอยละ 9.09    
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวช. คิดเปนรอยละ 81.36  
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 54.33  
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 27.34  
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินมีผูสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.  และระดับชั้น ปวส.  509  คน  มีงานทํา 
  และศึกษาตอ 435 คน คิดเปนคารอยละ 85.46  คาคะแนนระดับ 5 อยูในระดับ 
 คุณภาพยอดเยี่ยม 
 

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
เชิงประมาณ  :  จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.  ชั้นปท่ี  3  แรกเขา 449 คน ผูสําเร็จการศึกษาจํานวน  
                    221  คน 
 จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี  2  แรกเขา 420 คน ผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 337  คน 
 รวมผูสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน  558 คน 
เชิงคุณภาพ  :   -  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3 คิดเปนรอยละ 49.67  
                    -  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวส.2 คิดเปนรอยละ 80.24 
                    รวมคาเฉลี่ยท้ังระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คิดเปนรอยละ  64.96 
ผลสะทอน    :   ผูเรียนสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดอยูในระดับคุณภาพ ดี คาเฉลี่ย 
  รอยละ 64.96 และมีคุณภาพตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 

 3.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
เชิงประมาณ :   จํานวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  จํานวน  1,723  คน 
เชิงคุณภาพ  :   รอยละ  75.25  ของผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค และไดรับ 
  รางวัลระดับเหรียญทอง หนวยมาตรฐานดีเดนองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย   
  ระดับภาคเหนือ 
ผลสะทอน   :   รางวัลโครงการคุณธรรมอาชีวศึกษา  ดีเดน ระดับชาติ รางวัลคลิปหนังสั้น  สงเสริมคุณธรรม 
 อาชีวศึกษา ดีเดน ระดับชาติ  คาคะแนนระดับ 5 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
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 3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
เชิงประมาณ  :  1. จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
  อิสระ  มีจํานวน  110  คน 
                    2. จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ   
 มีจํานวน  17  คน           
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา  ไดระดับ  3  ดาว คิดเปน 
                   รอยละ 70.83 
ผลสะทอน  :   ผลการประเมินคุณภาพไดระดับ  3  ดาว อยูในระดับคุณภาพดี 
 

 3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
เชิงปริมาณ  :  งานวิจัยในชั้นเรยีน  จํานวน  51  เรื่อง 
     -  เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.       จํานวน 12  ผลงาน 
                        -  เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ จํานวน 1    ผลงาน 
     -  เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ อศจ.     จํานวน 19  โครงงาน 
     -  เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ ภาค ภาคเหนือ  
      จํานวน 2 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ :    มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
   ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป 
ผลสะทอน  :     มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
  ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป คาคะแนน 3 อยูในระดับคุณภาพดี 
 

 3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  
เชิงปริมาณ  :   จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน    
  มีจํานวน  16  คน 
เชิงคุณภาพ :   ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับอศจ. ชนะเลิศ มีจํานวน  8 ทีม   
  รองชนะเลิศอันดับท่ี 1  จํานวน  2 ทีม รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จํานวน 2 ทีม รวม 12 ทีม 
                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับภาคเหนือ  ชนะเลิศ มี 
  จํานวน 8  ทีม   
                 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานในระดับชาติ   ชนะเลิศ มีจํานวน  1  ทีม   
  ไดรับเหรียญทองแดงจํานวน  1 ทีม 
ผลสะทอน  :   ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานของผูเรียน ไดรับรางวัลระดับชาติคือ  
  การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานการประกวดมารยาทไทย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
  คาคะแนน 4 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เชิงปริมาณ  :   จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับชั้น  ปวช.3  
  จํานวน  223  คน 
                  จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  ระดับชั้น  ปวส. 2  
  จํานวน 283  คน 
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เชิงคุณภาพ :   ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับชั้น ปวช.3  คิดเปน 
      รอยละ 82.90 
                  ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ระดับชั้น ปวส.2  คิดเปน 
  รอยละ 75.67 
ผลสะทอน   :    ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ผานเกณฑเฉลี่ยระดับชั้น ปวช. คิดเปนรอยละ 82.90  
  อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 75.67 อยูในระดับ 
  คุณภาพดีเลิศ 
 

 3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
เชิงปริมาณ :    จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวช.3  ท่ีเขาทดสอบ 268 คน 
                   จํานวนผูเรียนระดับชั้นปวส.2  ท่ีเขาทดสอบ 345 คน 
เชิงคุณภาพ :   ผูเรียนผานเกณฑระดับชั้น ปวช.3 คิดเปนรอยละ 86.57  
                   ผูเรียนผานเกณฑระดับชั้น ปวส.2 คิดเปนรอยละ 80.87  
ผลสะทอน  :    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-Net ผานเกณฑเฉลี่ยระดับชาติ 
  ระดับชั้นปวช. คิดเปนรอยละ 86.56 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม และระดับชั้นปวส. คิด 
 เปนรอยละ 80.87 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 3.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 
เชิงปริมาณ :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น  ปวช.  จํานวน  220  คน  มีงานทํา จํานวน  20  คน   
 ศึกษาตอ จํานวน  179  คน 
                 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น  ปวส.  จํานวน  289  คน  มีงานทํา จํานวน  157 คน   
  ศึกษาตอ จํานวน  79  คน 
เชิงคุณภาพ :  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวช. คิดเปนรอยละ 9.09    
                  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวช คิดเปนรอยละ 81.36  
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 54.33  
                  ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวส คิดเปนรอยละ 27.34  
ผลสะทอน   :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําและศึกษาตอ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  สถาน 
  ประกอบการ  หนวยงานภายนอก  ตลอดจนชุมชนและทองถ่ินใหการยอมรับผูเรียนท่ีสําเร็จ 
  การศึกษาวาเปนผูมีคุณภาพ  ความรับผิดชอบ  มีทักษะท่ีสามารถปฏิบัติงานในองคกรนั้น ๆ  
  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําระดับชั้นปวส. คิดเปนรอยละ 54.33  
                 ผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอระดับชั้นปวส คิดเปนรอยละ 27.34  
ผลสะทอน   :   จํานวนผูสําเร็จการศึกษา มีงานทําและศึกษาตอ อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  สถาน 
  ประกอบการ  หนวยงานภายนอก  ตลอดจนชุมชนและทองถ่ินใหการยอมรับผูเรียนท่ีสําเร็จ
  การศึกษาวาเปน ผูมีคุณภาพ  ความรับผิดชอบ  มีทักษะท่ีสามารถปฏิบัติงานในองคกรนั้น ๆ  
  ไดอยางมีประสิทธิภาพระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  
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 3.9  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เชิงประมาณ :  จํานวน  4   โครงการ 
                 1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ใน
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 
                 2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center ) 
                 3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือมอบเปนของขวัญสรางรอยยิ้มภายใต
โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” 
                 4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการพัฒนาอาชีพตอยอดอาชีพ
ประชากรวัยแรงงาน กลุมเปาหมายพิเศษ และผูสูงอายุ 
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ผลสะทอน  :  โครงการ fix it center ICT  
                    ศูนยท่ี  1  (โรงเรียนวัดโบสถ  ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ) 
                    ศูนยท่ี  2  (โรงเรียนบานดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ) 
                    ศูนยท่ี  3  (โรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ) 
  โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ   
  จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ   
  จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี โรงเรียนบานกมลราษฎร หมูท่ี ๑ ตําบลบานใหมไชยมงคล  
  อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร หมูท่ี ๔ ตําบลนาขุนไกร  
  อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทศบาลตําบลบานกลวย   
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานสวน  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากพระ  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากแคว 
4.1.2  จุดเดน  
 ผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพท้ังดานวิชาการและดานคุณธรรม  จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคเปนท่ียอมรับของสงัคม ชุมชน และสถานประกอบการ 
4.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  
 1.  ควรพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีใหทันสมัยและพรอมใชงาน 
 2 .การสงเสริมและพัฒนาดานทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
 3. การสงเสริมผูเรียนดานทักษะการคิด วิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
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4.1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 1.  พัฒนาดานเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรม 
 2.  การพัฒนาและปรับพ้ืนฐานผูเรียนดานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและทักษะการ
คิดวิเคราะหและการคิดอยางมีวิจารณญาณ  โดยมีเปาหมายการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาใหมีผลคะแนนเฉลี่ย 
 จากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ 
 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
เชิงปริมาณ :  รอยละของประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยาง 
 เปนระบบ 
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนา 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีผลการประเมินคาคะแนนระดับ 4 อยูในระดับ 
 คุณภาพดีเลิศ 
 1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรบัปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
เชิงปริมาณ :   จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
  เดิมหรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม มีท้ังหมด  12  สาขาวิชา 
   
เชิงคุณภาพ :   รอยละ  100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 
  ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   
ผลสะทอน   :   รอยละ  100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ 
  ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  ผลการประเมินคา 
  คะแนนระดับ 5 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
                  

 1.3  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
เชิงปริมาณ  :   รอยละ  75.00  ของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ (254 แผน) 
เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ผลการประเมินคาคะแนนระดับ 5  
  อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียน 
          การสอน 
เชิงปริมาณ :   จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน ผูเรียนเปนสําคัญและ 
  นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน  68  คน  
เชิงคุณภาพ :  รอยละ  82.35 ของครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน 
  สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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ผลสะทอน  :    คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติผลการประเมินคาคะแนนระดับ 5 อยูใน 
  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.1  การจัดการเรียนการสอน 
เชิงปริมาณ :  1.  จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน  68  คน 
                2.  จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาทีสอน จํานวน  51  คน 
                3.  จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
 หลากหลาย จํานวน  51  คน 
                4.  จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการ 
  เรียนการสอน จํานวน 51 คน 
                5.  จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ 
  เรียนรู จํานวน  51 คน 
เชิงคุณภาพ :  รอยละ 80 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ผลสะทอน  :  รอยละ 80 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับ 
  คาคะแนน 5  อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 2.2 การบริหารจัดการช้ันเรยีน 
เชิงปริมาณ :  1.  จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 68 คน 
                 2.  จํานวนครูท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเปนปจจุบัน   
  จํานวน  68  คน 
                 3.  จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ 
  เรียนรู จํานวน 68 คน 
                 4.  จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน  
  จํานวน  68  คน 
                 5.  จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนเปนรายบุคคลดานการเรียนและดานอ่ืน ๆ  
  จํานวน  68  คน 
เชิงคุณภาพ :  รอยละ 100 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ผลสะทอน  :  ผลการประเมินคาคะแนนระดับ 5  อยูในดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 2.3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เชิงปริมาณ :   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน  19  หอง  700 เครื่อง 
                  หองบริการอินเทอรเน็ต  1  หอง  จํานวน  40 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ :  รอยละ 100 ของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ 
  เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
ผลสะทอน  :  ผูใชบริการหองบริการอินเตอรเน็ต มีความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 
                  ผูใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีความพึงพอใจในระดับ  ดี 
                  ผูใชบริการ WIFI มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 
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3) ดานการบริหารจัดการ 
 3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
เชิงปริมาณ :   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ มีจํานวน 
 ท้ังหมด 68  คน 
                 2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  12  ชั่วโมงตอป มีจํานวนท้ัง 68 คน 
                 3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
เรียนการสอนมีจํานวนท้ังหมด 68 คน 
                 4. จํานวนครูผูสอนท่ีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน  51  คน 
                 5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการ
 ยอมรับหรือเผยแพร จํานวน  51 คน 
เชิงคุณภาพ :   รอยละ  75 ของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ผลสะทอน   :   ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนสงผลสัมฤทธิ์ให 
 ผานเกณฑการจัดและประเมินผล  ผลการประเมินคาคะแนนระดับ 4 อยูในระดับคุณภาพ 
 ดีเลิศ 
  

 3.2  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
เชิงปริมาณ  :   รอยละ  100 ของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีมีตอการบริหารสถานศึกษา 
 แบบมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา 
 สถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ จากขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ี 
 มีตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมและสถานประกอบการท่ีทําตามตกลงรวมกันจัด 
 การศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 5 แหง มีความพึงพอใจตอผูบริหารแบบมีสวนรวมมีคาเฉลี่ย 
 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
เชิงปริมาณ :   มีระบบเครือขายภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพ่ือใชบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  
 เชน ระบบบริหารจัดการ RMS 2016 โปรแกรมระบบงานทะเบียนและอ่ืน ๆ  
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อยูในระดับดี  
 ระบบสามารถทําใหการทํางานดีมีประสิทธิภาพ 
ผลสะทอน   :   สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย  
 ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
 

 3.4  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เชิงปริมาณ :   1. รอยละ 23.07 ของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
                  2. รอยละ 2.50 ของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี 
เชิงคุณภาพ :    ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับดี  
ผลสะทอน   :   สถานประกอบการพึงพอใจ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
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 3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
เชิงปริมาณ :   รอยละ  100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
 การสอน 
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  จากแบบสํารวจความพึงพอใจของครูและผูเรียน 
 แตละแผนกวิชาท่ีมีตอคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปญญาทองถ่ิน 
 และผูเชี่ยวชาญ 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  จากแบบสํารวจความพึงพอใจของครูและผูเรียน 
    แตละแผนกวิชาท่ีมีตอคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปญญาทองถ่ินและ
 ผูเชี่ยวชาญ 
 

 3.6 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
เชิงปริมาณ :  รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานท่ีไดรับการพัฒนาใหเอ้ือตอการ 
 จัดการเรียนรู 
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนและขอมูลอาคาร 
 สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ผลสะทอน  :  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 ตอคุณภาพ  ความสะอาด  สวยงามของอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
 

 3.5  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
เชิงปริมาณ :   สถานศึกษาไดจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมและพัฒนาอยาง 
 ตอเนื่องเพ่ือใหใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนคาคะแนน 
 เฉลี่ย 4.23 
ผลสะทอน   :   ความพึงพอใจของครู บุคลากรและผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 3.6 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
เชิงปริมาณ :   รอยละ  87.60 ของผูเรียนท่ีใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ผลสะทอน   :   1. ดานสถานท่ี  มีอากาศถายเทไดสะดวกและมีแสงสวางเหมาะสม  สถานท่ีตั้งอยูก่ึงกลาง 
 ของสถานศึกษา  การใชบริการทําไดสะดวก  นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศนสวยงาม  ชวนใหผูเรียน 
 เขาใชบริการ 
                  2. ดานทรัพยากรสารสนเทศ  มีจํานวนคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตเพียงพอ   
 มีวารสารท่ีทันสมัยสื่อโสตทัศนวัสดุ เพียงพอกับการใชบริการ 
                  3. ดานการใหบริหาร  เจาหนาท่ีไดใหคําแนะนําแกผูใชบริการ  สอบถามบรรณารักษไดหลาย 
 ชองทาง 
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 3.7 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
เชิงปริมาณ :   มีระบบอินเทอรเน็ต Uninet ความเร็ว 1 G ครอบคลุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ 
 สํานักงาน 
                  มีระบบอินเทอรเน็ต Leased Line ความเร็ว 120 M ของ Cat ครอบคลุมหองปฏิบัติการ 
 คอมพิวเตอรและสํานักงาน 
เชิงคุณภาพ :  ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใชงานอินเทอรเน็ต เพ่ือจัดการ 
 ขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ คาคะแนนในระดับ 5 อยูในระดับ 
 คุณภาพยอดเยี่ยม 
ผลสะทอน   :  นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพึงพอใจใน 
 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

 3.8  การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เชิงปริมาณ :   จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ 
 เรียนการสอน จํานวน 54 หอง 
เชิงคุณภาพ :   หองเรียน หองปฎิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 คิดเปนรอยละ 80.60 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ผลสะทอน   :  ผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มี 
 ความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 
 

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
 4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
เชิงปริมาณ :   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 20 คน 
                  2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 20 คน 
 3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ 
 เรียนการสอน จํานวน 20 คน 
 4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 3 คน 
 5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับ 
 การยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 1 คน 
เชิงคุณภาพ :  ครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100 
ผลสะทอน   :   องคกร  หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองการจัดการศึกษา 
 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
 

  4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
เชิงปริมาณ :   รอยละ  100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
 การสอน 
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  จากแบบสํารวจความพึงพอใจของครูและผูเรียน 
 แตละแผนกวิชาท่ีมีตอคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปญญาทองถ่ิน 
 และผูเชี่ยวชาญ 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  จากแบบสํารวจความพึงพอใจของครูและผูเรียน 
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 แตละแผนกวิชาท่ีมีตอคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปญญาทองถ่ิน 
   และผูเชี่ยวชาญ 
  

 4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เชิงประมาณ :  จํานวน  4   โครงการ 
                   1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center ใน 
 ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 
                   2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center ) 
                   3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือมอบเปนของขวัญสรางรอยยิ้มภายใต 
 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” 
                  4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการพัฒนาอาชีพตอยอดอาชีพ 
 ประชากรวัยแรงงาน กลุมเปาหมายพิเศษ และผูสูงอายุ 
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ผลสะทอน  :  โครงการ fix it center ICT  
                    ศูนยท่ี  1  (โรงเรียนวัดโบสถ  ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ) 
                    ศูนยท่ี  2  (โรงเรียนบานดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ) 
                    ศูนยท่ี  3  (โรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ) 
            โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ   
  จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ   
  จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี โรงเรียนบานกมลราษฎร หมูท่ี ๑ ตําบลบานใหมไชยมงคล  
  อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร หมูท่ี ๔ ตําบลนาขุนไกร  
 อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทศบาลตําบลบานกลวย   
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานสวน  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากพระ  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากแคว 
 

 4.4  ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
เชิงปริมาณ :   มีระบบอินเทอรเน็ต Uninet ความเร็ว 1 GB ครอบคลุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ 
 สํานักงาน 
                 มีระบบอินเทอรเน็ต Leased Line ความเร็ว 120 M ของ Cat ครอบคลุมหองปฏิบัติการ 
 คอมพิวเตอรและสํานักงาน 
เชิงคุณภาพ :  ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใชงานอินเทอรเน็ต เพ่ือจัดการ
 ขอมูลสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานอยูใน
 ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  คาคะแนนระดับ 5  
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ผลสะทอน   :  ผูเรียน บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีความพึงพอใจในการเขาใจ 
 บริการ  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีคาคะแนน 
 ระดับ 5 
  

 4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เชิงปริมาณ :   จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการ 
 เรียนการสอน จํานวน 54 หอง 
เชิงคุณภาพ :   หองเรียน หองปฎิบัติการท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
 คิดเปนรอยละ 80.60 อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
ผลสะทอน   :  ผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มี 
 ความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 
 จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
        สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศึกษา 
 จุดเดน    
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีการพัฒนาการจัดการท้ัง  3 ดาน ทําใหมีจุดเดนดังนี้ 
 1.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน อาศัยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ครู บุคลากรและผูท่ีเก่ียวของ 
 2.  สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาอยางเปนระบบ มีแผนพัฒนา
สถานศึกษา แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
 3.  สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 4.  สถานศึกษาไดนําขอเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินการของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 5.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดอยางหลากหลายทุกสาขาวิชา 
 6.  สถานศึกษาจัดครุภัณฑการศึกษาไดอยางเพียงพอและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะวิชาชีพไดอยางเปน
รูปธรรม 
 7.  สถานศึกษาจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาสมํ่าเสมอ มีการกําหนดแผนงานอยางชัดเจน  มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานของครูท่ีปรึกษาอยางเปนระบบ 
 8.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวม          
ท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ครบทุกสาขาวิชาและมีการสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 9.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครบทุกสาขาวิชา และมีการสรุปผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 10.  สถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  ครบทุกสาขาวิชา 
 11.  สถานศึกษาจัดทํานวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย จัดงบประมาณอยางเพียงพอ และมีการ   
เผยแพร 
 12.  ผูบริหารของสถานศึกษามีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร 
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 13.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพ และมี  
รายงานผลการประกันคุณภาพ ในระดับสาขาวิชา/สาขางานและระดับสถานศึกษา 
 14.  มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการกํากับ ควบคุม ติดตามมีการประเมินผลและรายงานทุกป การศึกษา
ท้ังในระดับบุคคล สาขาวิชา/สาขางาน และระดับสถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ 
 2. ผลงานโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา  สวนใหญใชประโยชนในสถานศึกษา  ผลงานท่ีนําไปใช
ประโยชนในชุมชนคอนขางนอย  รวมท้ังนักศึกษายังขาดทักษะในการทําเอกสารประกอบผลงาน  
 3. สถานศึกษายังมีการสนับสนุนดานการใหทุนการศึกษาและทุนวิจัย คอนขางนอย 
 4. บุคลากรทางการศึกษาบางทาน  ขาดความรูความเขาใจในการใชงาน ระบบสารสนเทศและการใช
งานยังไมตอเนื่องเทาท่ีควร 
 5. ระบบการติดตาม / ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาใหครบทุกสาขางาน 
 6. ระบบตรวจสอบ ประเมินขอคิดเห็น ขอรองเรียน เพ่ือปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงาน  
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. จัดสรรงบประมาณในการใหทุนในการทํางานวิจัยทุกปในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
 2. พัฒนาบุคลากรและครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือขายใหมีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเหมาะสมกับการใชงานกับปริมาณของขอมูลท่ีมีมากข้ึน อยางตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา (Management information System : MIS) 
เพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการและสะดวกในการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารราชการของผูบริหาร
สถานศึกษา 
 3. พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาและติดตาม พัฒนาระบบการเรียนการสอนตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 
 4. พัฒนาดานการบริหารจัดการ จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี จัดระบบการนิเทศ กํากับ 
ติดตามและรายงานผล 
 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
เชิงปริมาณ :   1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ มีจํานวน 
  ท้ังหมด 68  คน 
                 2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย  12  ชั่วโมงตอป มีจํานวนท้ัง 68 คน 
                 3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการ
 เรียนการสอน มีจํานวนท้ังหมด 68 คน 
                 4. จํานวนครูผูสอนท่ีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน  51  คน 
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                 5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับการ
 ยอมรับหรือเผยแพร จํานวน  51 คน 
เชิงคุณภาพ :  รอยละ  75 ของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ผลสะทอน   :   ผูเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมการเรียนการสอนสงผลสัมฤทธิ์ให
 ผานเกณฑการจัดและประเมินผล ผลการประเมินคาคะแนนระดับ 4  อยูในระดับ 
 คุณภาพดีเลิศ 
 

2.  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
เชิงปริมาณ  :   รอยละ  100 ของครูและบุคลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  :   ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ีมีตอการบริหารสถานศึกษา 
 แบบมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา 
 สถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 สถานศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ จากขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรท่ี 
 มีตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมและสถานประกอบการท่ีทําตามตกลงรวมกันจัด 
 การศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 5 แหง มีความพึงพอใจตอผูบริหารแบบมีสวนรวมมีคาเฉลี่ย 
 อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 

3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิารจัดการสถานศึกษา 
เชิงปริมาณ :   มีระบบเครือขายภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพ่ือใชบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  
 เชน ระบบบริหารจัดการ RMS 2016 โปรแกรมระบบงานทะเบียนและอ่ืน ๆ  
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อยูในระดับดี  
 ระบบสามารถทําใหการทํางานดีมีประสิทธิภาพ 
ผลสะทอน   :  สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย  
 ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
 

4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
เชิงปริมาณ :   รอยละ  100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
 การสอน 
เชิงคุณภาพ :   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  จากแบบสํารวจความพึงพอใจของครูและผูเรียน 
 แตละแผนกวิชาท่ีมีตอคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปญญาทองถ่ิน 
 และผูเชี่ยวชาญ 
ผลสะทอน   :   ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ  จากแบบสํารวจความพึงพอใจของครูและผูเรียน 
 แตละแผนกวิชาท่ีมีตอคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปญญาทองถ่ินและผู
 เชี่ยวชาญ 
 

5.  การบริการชุมชนและจิตอาสา 
เชิงประมาณ :  จํานวน  4   โครงการ 

1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูดิจิทัลชมุชน กิจกรรม Fix it center ใน 
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน 
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                 2. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix It Center ) 
                 3. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพ่ือมอบเปนของขวัญสรางรอยยิ้มภายใต 
 โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน” 
                 4. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการพัฒนาอาชีพตอยอดอาชีพ 
  ประชากรวัยแรงงาน กลุมเปาหมายพิเศษ และผูสูงอายุ 
เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับการอยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ผลสะทอน  :  โครงการ fix it center ICT  
                    ศูนยท่ี  1  (โรงเรียนวัดโบสถ  ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ) 
                   ศูนยท่ี  2  (โรงเรียนบานดงเดือย ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ) 
                    ศูนยท่ี  3  (โรงเรียนวัดกกแรต ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ) 
  โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ   
  จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการ fix it center องคการบริหารสวนตําบลหนองตูม  อําเภอกงไกรลาศ   
  จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี โรงเรียนบานกมลราษฎร หมูท่ี ๑ ตําบลบานใหมไชยมงคล  
  อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี องคการบริหารสวนตําบลนาขุนไกร หมูท่ี ๔ ตําบลนาขุนไกร  
  อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทศบาลตําบลบานกลวย   
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานสวน  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลบานหลุม  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากพระ  
  โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองคการบริหารสวนตําบลปากแคว 
 

2. การจัดการเรียนการสอน 
 2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
เชิงปริมาณ  :    งานวิจัยในชั้นเรยีน  จํานวน  51  เรื่อง 
  - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ อศจ.       จํานวน 12  ผลงาน 
                    - เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ ภาคเหนือ จํานวน 1    ผลงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ อศจ.     จํานวน 19  โครงงาน 
  - เขารวมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร-เอสโซระดับ ภาค ภาคเหนือ  
  จํานวน 2 โครงงาน 
เชิงคุณภาพ :   มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
  ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป 
ผลสะทอน   :   มีผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรชนะเลิศเหรียญทอง  
  ระดับภาคเหนือชื่อผลงานสีสันผาสวยดวยงานศิลป คาคะแนน 3 อยูในระดับคุณภาพดี 
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 2.2 การจัดการเรียนการสอน 
เชิงปริมาณ :  1.  จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน  68  คน 
                2.  จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาทีสอน จํานวน  51  คน 
                3.  จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี 
 หลากหลาย จํานวน  51  คน 
                4.  จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการเรียนรูในการจัดการ 
  เรียนการสอน จํานวน 51 คน 
                5.  จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ 
  เรียนรู จํานวน  51 คน 
เชิงคุณภาพ :  รอยละ 80 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ผลสะทอน  :  รอยละ 80 ของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับ 
  คาคะแนน 5  อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
        สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
 จุดเดน 
        1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม  โครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีวะครบทุกสาขาวิชา  โดยการสอน
หลักสูตรระยะสั้นและโครงการ Fix it center 
 2. สถานศึกษาจัดทํานวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย  จัดงบประมาณอยางเพียงพอ และมีการเผยแพร 
 3. ผูบริหารของสถานศึกษามีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีการกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมในการบริหาร 
 4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  การจัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพ และมีรายงาน
ผลการประกันคุณภาพ ในระดับสาขาวิชา/สาขางานและระดับสถานศึกษา 
 5. มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการกํากับ  ควบคุม  ติดตามมีการประเมินผลและรายงานทุกปการศึกษา
ท้ังในระดับบุคคล  สาขาวิชา/สาขางาน  และระดับสถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. พัฒนาดานการเผยแพรผลงานผูเรียนดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ 
 2. สงเสริม สนับสนุนใหแผนกวิชาเชิญผูเชี่ยวชาญดานนวตักรรม และภูมิปญญาทองถ่ินใหความรูผูเรียน 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1. สงเสริมสนับสนุนกลยุทธพัฒนาทักษะผูเรียนดานผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือ 
สิ่งประดิษฐ ใหผูเรียนไดนําผลงานไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยเฉพาะการนําไปใชประโยชนในชุมชน และ
อบรมใหความรูแกผูเรียนในการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน  สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหครบถวนทุก
ข้ันตอน 
 2. สนับสนุนใหครูมีความรูความเขาใจในการจัดทําผลงานวิจัยใหมากข้ึน และสงเสริม ใหครูไดคิดคน
จัดทําผลงานไปใชประโยชนอยางแทจริง โดยเฉพาะการนําไปใชประโยชนในชุมชน 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนท่ีได 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 92.69 

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 92.50 

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 92.50 

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.08 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา 85.81 

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00 

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00 

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 94.67 

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัต ิ 88.57 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 92.50 

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00 

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 85.00 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.33 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 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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สวนท่ี 5  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
 ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1  ผลการประเมินรายดานและภาพรวม 
 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้  
 5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ ทาง
วิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตาราง 
ท่ี 5.1  

11ตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
 ประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 3 ด ี 2 6 

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 ดี 3 9 

4 
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

3 ดี 3 9 

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 
การมีงานทําและศึกษาตอของผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 232 
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ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (232 X 100) / 250 92.80 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา อยูใน 
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
 5.1.2  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนใน
ศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.2  
 

11ตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนก 
                เปนรายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 
การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

1 กําลังพัฒนา 3 3 

2. การจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติ ท่ีเนนผู เรียนเปน
สําคัญ 

  5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี
เนนผู เรียน เปนสําคัญและนําไปใชใน การ
จัดการเรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 
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ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 38 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (38 X 100) / 50 76.00 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับคุณภาพดีเลิศ 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

  
 5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.3  
11ตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนราย 
                การประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผูสอน   10  

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผูบริหารสถานศึกษา   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 100 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (100 X 100) / 100 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา อยูใน 
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 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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 5.1.4 ดานการมีสวนรวม 
 สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวม
ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.4  
11ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (50 X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม อยูในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
 5.1.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
  สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.5  
 

11ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง
ฝกงาน หรืองานฟารม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
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ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 
(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

4 
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงาน
ดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

1 กําลังพัฒนา 2 2 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 42 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (42 X 100) / 50 84.00 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน อยูในระดับคุณภาพดีเย่ียม 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99) กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)  

 
 5.1.6  ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน  ปรากฏผลดังตารางท่ี 5.6  
11ตารางท่ี 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน  

ท่ี ดานการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 
(100) 

คะแนนท่ีได 
จากการประเมิน 

แตละดาน 

รอยละของคะแนน 
ท่ีไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินของดาน X น้ําหนัก

คะแนนของดาน) / คะแนนรวม
ของดาน 

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 232 (232 x 50) / 250 = 46.40 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60 

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมินในภาพรวม 462 92.40 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับคุณภาพยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป) 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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สวนท่ี 6  
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ท่ี
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  
2. ผลงานโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา สวนใหญใช
ประโยชนในสถานศึกษา ผลงานท่ีนําไปใชประโยชน
ในชุมชนคอนขางนอย รวมท้ังนักศึกษายังขาดทักษะ
ในการทําเอกสารประกอบผลงาน  
3. สถาน ศึกษายั ง มีก า รสนั บสนุ นด านการ ให
ทุนการศึกษาและทุนวิจัย คอนขางนอย  
4. บุคลากรทางการศึกษาบางทาน ขาดความรูความ
เขาใจในการใชงาน ระบบสารสนเทศและการใชงาน
ยังไมตอเนื่องเทาท่ีควร  
5. ระบบการติดตาม / ความพึงพอใจตอผูสําเร็จ
การศึกษาใหครบทุกสาขางาน  
6. ระบบตรวจสอบ ประเมินขอคิดเห็น ขอรองเรียน 
เพ่ือปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา  

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ท่ี
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการทุก
แผนกวิชา  
2. เผยแพรผลงานโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา สวน
ใหญใชประโยชนในสถานศึกษา ผลงานท่ีนําไปใช
ประโยชนในชุมชนคอนขางนอย รวมท้ังนักศึกษายัง
ขาดทักษะในการทําเอกสารประกอบผลงาน  
3. จัดสรรงบประมาณสถานศึกษายังมีการสนับสนุน
ดานการใหทุนการศึกษาและทุนวิจัย คอนขางนอย  
4. บุคลากรทางการศึกษาบางทาน ขาดความรูความ
เขาใจในการใชงาน ระบบสารสนเทศและการใชงาน
ยังไมตอเนื่องเทา ท่ีควรจึงจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใชระบบ RMS 2016  
5. ระบบการติดตาม / ความพึงพอใจตอผูสําเร็จ
การศึกษาใหครบทุกสาขางาน  
6. ระบบตรวจสอบ ประเมินขอคิดเห็น ขอรองเรียน 
เพ่ือปรับปรุงระบบหรือกลไกการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAR -  STVC. 64 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 65 

 



 
 
 
 
                                      

   กฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ มาตรา ๔๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 ขอ ๒   ในกฎกระทรวงนี้ 
 “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อม่ัน 
ใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
 ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวจัดใหมีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงาน 
ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
 เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ให
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา
สถานศึกษา เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ขอ ๔ เม่ือไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓ แลว ใหหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ท่ีตองการใหมีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของหรือจาก ผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมิน คุณภาพภายนอก  

 

SAR -  STVC. 66 

 



 
 ใหสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะ ใหแก
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ีอให สถานศึกษาใช 
 เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 ในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานักงานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได  
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
 ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาอันเก่ียวกับ  
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
  
 
 
     ใหไว ณ วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑  
            ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป  
                                            รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไมสอดคลองกับหลักการ ประกันคุณภาพการศึกษาที่แทจริง จึงสงผลใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก ไมสัมพันธกัน เกิดความซํ้าซอนและคลาดเคล่ือนจากการปฏิบัติ ทําใหไมสะทอนความเปนจริงและเปนการสราง ภาระแกสถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่กํากับดูแลและหนวยงานภายนอกเกินความจําเปน สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือใหมีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับ และเกิดประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 67 

 



 
 
 
 

การบันทึกผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายดานและรายขอ 

ดาน ขอการประเมิน คา
น้ําหนัก 

คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ําหนัก x  
คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

1. ดานผูเรียน 
แล ะ ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 
(50 คะแนน) 

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2      6 
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2      10 
1 . 3  ผู เ รี ย น ท่ี มี ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร เ ป น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 

3      9 

1.4 ผลงานของผู เรียนดานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 

3      9 

1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2      8 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20      100 
1 . 7  ผล กา รทด สอ บทา งก า ร ศึ กษ า
ระดับชาติอาชีวศึกษา (V-Net) 

3      15 

1.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จ
การศึกษา 

15      75 

ผลรวมคะแนนท่ีได 232 
 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = 
๒๓๒ 𝐱𝐱 ๑๐๐

๒๕๐
 

 
92.80 

สรุป ระดับสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)  ดี (รอยละ 60 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00- 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 68 

 



 
 
 
 

ดาน ขอการประเมิน คา
น้ําหนัก 

คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ําหนัก x  
คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

2. ดาน
หลักสูตรและ
การจัดการ
เรียนการสอน 
(10 คะแนน) 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ        
      2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอยางเปนระบบ 

2      10 

      2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือปรับปรุ งรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3      3 

2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

       

      2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัต ิ

2      10 

      2.2.2 การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

3      15 

ผลรวมคะแนนท่ีได 38 
 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2  = 
๓๘ 𝐱𝐱 ๑๐๐

๕๐
 

 
76.00 

สรุป ระดับสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ  (รอยละ 70.00-79.99)  ดี (รอยละ 60 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00- 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 69 

 



 
 
 
 
 

ดาน ขอการประเมิน คา
น้ําหนัก 

คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ําหนัก x  
คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

3. ดาน
ครูผูสอนและ
ผูบริหาร 
(20 คะแนน) 

3.1 ครูผูสอน        
      3.1.1  การจัดการเรียนการสอน 5      25 
      3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3      15 
      3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ 

2      10 

3.2 ผูบริหารสถานศึกษา        
      3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวม 

5      25 

      3.2.2 การบริหารจัดการระบบขอมูล
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษา 

5      25 

ผลรวมคะแนนท่ีได 100 
 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = 
๑๐๐ 𝐱𝐱 ๑๐๐

๑๐๐
 

 
100 

สรุป ระดับสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ  (รอยละ 70.00-79.99)  ดี (รอยละ 60 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00- 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 70 

 



 
 
 
 
 

ดาน ขอการประเมิน คา
น้ําหนัก 

คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ําหนัก x  
คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

4. ดานการมี
สวนรวม 
(10 คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6      30 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

2      10 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2      10 
ผลรวมคะแนนท่ีได 50 

 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = 
๕๐ 𝐱𝐱 ๑๐๐

๕๐
 

 
100 

สรุป ระดับสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ  (รอยละ 70.00-79.99)  ดี (รอยละ 60 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00- 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 71 

 



 
 
 
 
 
 

ดาน ขอการประเมิน คา
น้ําหนัก 

คาคะแนน 
คะแนนท่ีได 

(คาน้ําหนัก x  
คาคะแนน) 5 4 3 2 1 

5. ดาน
ปจจัยพ้ืนฐาน 
(10 คะแนน) 

5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม 

2      10 

5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2      10 
5.3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2      10 
5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2      10 

5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2      2 

ผลรวมคะแนนท่ีได 42 
 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = 
 ๔๒ 𝐱𝐱 ๑๐๐

๕๐
 

 
84.00 

สรุป ระดับสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ  (รอยละ 70.00-79.99)  ดี (รอยละ 60 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00- 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 72 

 



 
การบันทึกผลประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

ดาน ขอการประเมิน คะแนนเต็ม 

(100 คะแนน) 

รอยละของคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนทีไดจากการประเมินของดาน𝑿𝑿นํ้าหนักคะแนนของดาน)

คะแนนรวมของดาน
 

1. ดานผูเรียนและ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ขอท่ี 1.1 – 1.8 50 (๒๓๒ × ๕๐)
๒๕๐

   =  46.40 

2 .  ดานหลักสูตร
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
เรียนการสอน 

ขอท่ี 2.1 – 2.2 10 (๓๘ ×๑๐)
๕๐

   =  ๗.๖๐ 

3. ดานครูผูสอน
และผูบริหาร
สถานศึกษา 

ขอท่ี 3.1 – 3.2 20 (๑๐๐ ×๒๐)
๑๐๐

   =  20.00 

4. ดานการมีสวน
รวม 

ขอท่ี 4.1 – 4.3 10 (๕๐ ×๑๐)
๕๐

   =  10.00 

5. ดาน
ปจจัยพ้ืนฐาน 

ขอท่ี 5.1 – 5.5 10 (๔๒ ×๑๐)
๕๐

   =  ๘.40 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมิน 92.40 
สรุป ระดับสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)   
 ดีเลิศ (รอยละ 70.00-79.99)  
 ดี (รอยละ 60 – 69.99) 
 ปานกลาง (รอยละ 50.00- 59.99)  
 กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ  50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAR -  STVC. 73 

 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

รางวัลเกียรติคุณ และผลงานดีเดนในปการศึกษา 2561 

 ผลงานรางวัลของสถานศึกษา 

ท่ี ชื่อ รายการ รางวัล 

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย Echove Contest 2018#อังกฤษดี ชี วิตไกล โดย สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 

ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย หนังสั้นสงเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา โดย กระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศ 
ระดับชาต ิ

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ลายไทยวิจิตรหัตถศิลปรวมสมัย โดย วิจัยแหงชาติ (วช.) ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ผลิตภัณฑรีไซเคิลกระดาษกานกลวย โดย วิจัยแหงชาติ ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย การขายสินคาออนไลน โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย สิ่งประดิษฐดานหัตถกรรมศิลป โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม 

รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย สีสันผาดวยงานศิลป โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา
เชียงใหม 

รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย การแขงขันทักษะขันพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด 

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย การแขงขันทักษะวิชาชีพข้ันพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย โดย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา จังหวัดเชียงใหม 

ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Classic 
Bartender โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา จังหวัดเชียงใหม 

รองชนะเลิศ 
ระดับภาค 

11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย การแขงขันกระโดดสูง โดย อาชีวศึกษาภาคเหนือ ชนะเลิศ 
ระดับภาค 

12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย ชมรม To Be Number one โดย ชมรม To Be Number one  
ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

ชนะเลิศ 
ระดับชาต ิ

13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย หนวยมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง องคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา 
จังหวัดเชียงใหม 

รางวัลอ่ืนๆ 
ระดับภาค 

14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย หนวยมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง องคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคลานนา 
จังหวัดเชียงใหม 

รางวัลอ่ืนๆ 
ระดับจังหวัด 

15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสโุขทัย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดมารยาท โดย สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏรธานี 

ชนะเลิศ 
ระดับชาต ิ

 
 
 
 

SAR -  STVC. 74 

 



 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ชื่อ รายการ รางวัล 

1. นางศนิชล เนียมกลั่น การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะข้ันพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 
โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

2 นายปรีชา ตั้งสุขขียศริ ิ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Barterder โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

3 นางสาวกัณนิการ จันทร
โกเมศ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการวาดภาพสี นํ้าหุนน่ิง โดย 
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

4 นางสาวอุษณีย เกษร การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการแขงขันทักษะพิมพไทยและพิมพ
อังกฤษดวยคอมพิวเตอร โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

5 นางภิญณภัทร ทัศนะภาค การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผิต
หนังสือราชการภายนอก โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับภาค 

6 นายยุทธนา เรืองนุกูล การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับเหรียญ
ทองแดง โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

7 นางศนิชล เนียมกลั่น การแขงขันการประกวดทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทยระดับ
เหรียญทอง โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัด
สุราษฏรธานี 

ชนะเลิศ
ระดับ 

8 นายยุทธนา เรืองนุกูล รางวัลเหรียญทองแดง ในการแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน ใน
การทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับชาติ โดย สํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏรธานี 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAR -  STVC. 75 

 



 
 
รางวัลและผลงานของผูเรียน 

ท่ี ชื่อ รายการ รางวัล 

1. นายวชิรวิชญ สมบูรณ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic 
Bartender โดย อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

2 นางสาววรภัทร ท่ังทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 
โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

3 นายธนาวัฒน ในมั่น การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย 
โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

4 นายอภินันท  
เริงเขตรกรมม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน โดย อาชีวศึกษาภาค 
ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

5 นายนนทกร โสวรรณ ี การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน โดย อาชีวศึกษาภาค 
ภาคเหนือ 

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

6 นางสาวศศิวรรณ  
ยิ้มณรงค 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิต
หนังสือราชการภายนอก โดย อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ 

รางวัลอ่ืนๆ  
ระดับภาค 

7 นางสาวศาตนันท เสนา
พันธ 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการเลานิทานพ้ืนบาน 
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

8 นางสาวสมติา ดวงแกว  ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดสุนทร
พจนภาษาไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

9 นายภานุพงค รัตนวิมล ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดพูดสาธิต
เ ป น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ( English Demonstration Conest)  โ ด ย 
อาชีวศึกษาสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

10 นายสนธยา คํามณ ี ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัยทักษะพ้ืนฐานการประกวดพูดในท่ี
สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest) 
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

11 นายธนาวัฒน ใจมั่น ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดมารยาท
ไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

12 นางสาววรภัทร ท่ังทอง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงข้ันทักษะพ้ืนฐานการประกวดมารยาท
ไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

13 นางสาวลสิา แพงทอง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการแขงขันตอบ
ปญหาวิชาหนา ท่ีพลเมืองและประ วัติศาสตรชาติ ไทย โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

14 นายณัฐสิทธ์ิ ปาณะดิษฐ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสิ้นคาออนไลน ระดับเหรียญ
ทองแดงโดยอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ  

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

15 นายจาตรุงค จั่นจีน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสิ้นคาออนไลน ระดับเหรียญ
ทองแดงโดยอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ  

รองชนะเลิศ
ระดับภาค 

16 นางสาวนันทวัน จิ๋วใด ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรองเพลง
ไทยลูกทุง หญิง โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

SAR -  STVC. 76 

 



ท่ี ชื่อ รายการ รางวัล 
17 นางสาวภครมีา สุวรรณทา ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรองเพลง

ไทยสากล (สตริง )  หญิง โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุ โขทัย ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

18 นางสาวศุภรตัน ช่ืนจีน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรองเพลง
สากล หญิง โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

19 นายนากร เอ่ืยมสําอาง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรองเพลง
ไทยสากล (สตริง )  หญิง โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุ โขทัย ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

20 นายชัยชาญ จันทรเส็ง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดเพลงไทย
ลูกทุง ชาย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

21 นางสาวรวิวรรณ        
เพ่ิมทรัพย  

ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้าหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับจังหวัด 

22 นางสาวณิชกานต ตรีขํา ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้าหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับจังหวัด 

23 นางสาวกรรณิการ      
ลอยมณ ี

ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้าหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับจังหวัด 

24 นางสาววรภัทร ท่ังทอง การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย โดย สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏรธานี 

ชนะเลิศ
ระดับชาต ิ

25 นายธนาวัฒน ใจหมั่น การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย โดย สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฏรธานี 

ชนะเลิศ
ระดับชาต ิ

26 นายจาตรุงค จั่นจีน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ 
เหรียญทองแดง โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ.
สุราษฏรธานี 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับชาต ิ

27 นายณัฐสิทธ์ิ ปาณะดิษฐ การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินคาออนไลน ระดับ 
เหรียญทองแดง โดย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ.
สุราษฏรธานี 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับชาต ิ

28 นายเกรกิพล เกิดเหต ุ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

29 นายอภินันท              
เริงเขตรกรรม 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

30 นายสุทธิชัย บัวใย ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

31 นางสาวปณัฐดา บุญคง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

SAR -  STVC. 77 

 



ท่ี ชื่อ รายการ รางวัล 
32 นางสาวไอรดา คําทาล ี ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน

ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
ภาค 

33 นางสาววกัลปยาณิ ชาตร ี ไดรับรางวัลชมเชย ผลงาน นํ้ามันหมักผมสูตรกําจัดเหา โดย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รางวัลอ่ืนๆ
ระดับจังหวัด 

34 นางสาวชลริชา สงเผือก ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะขันพ้ืนฐาน การแขงขันตอบ
ปญหาวิชาหนาท่ีพลเมืองละประวัติศาสตรชาติไทย โดย อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

35 นางสาวแกวตา ชวยเมือง ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะพ้ืนฐานการประกวดรักการ
อานภาษาไทย โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 

รองชนะเลิศ
ระดับจังหวัด 

36 นางสาวสุพิชชา เอ่ียมภู ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

37 นางสาวถนอมพรรณ 
สรอยเพชร 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

38 นายณพปกรณ  
สวัสดิร์ักษา 

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผาสวยดวยงาน
ศิ ล ป  Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked Textile โ ด ย 
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

ชนะเลิศระดับ
จังหวัด 

 

SAR -  STVC. 78 
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