ส่วนที่ 1
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1. ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผู้สําเร็จการศึกษารวมทั้ง ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 76.47
ระดับคุณภาพดีเลิศ
1.1.2. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามเเนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ
และประกอบอาชีพของศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ อยู่ใน
ระดับ 5 ดาว
1.1.3. จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มีจํานวน
ดังต่อไปนี้
- เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ ระดับ อศจ.
จํานวน 14 ผลงาน
- เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ
จํานวน 3 ผลงาน
- เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ จํานวน 1 ผลงาน
- เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ระดับ อศจ. จํานวน 18 โครงงาน
- เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ระดับ ภาคเหนือ จํานวน 3 ผลงาน
1.1.4. ผลการเเข่งขันทักษะวิชาชีพในเเต่ระดับ ดังต่อไปนี้
- ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ
จํานวน 28 รางวัล
- ระดับภาค
รางวัลชนะเลิศ
จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
จํานวน 2 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จํานวน 3 รางวัล
- ระดับชาติ
รางวัลชนะเลิศ
จํานวน - รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ
จํานวน - รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล
รางวัล Honor Awards
จํานวน 1 รางวัล
1.1.5. ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรและผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบเเรก
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 77.50 และระดับปวส.
คิดเป็นร้อยละ 75.67 รวมทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 79.29 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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1.1.6 ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามหลักสูตรและมีผลคะเเนนผ่านการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีค่าคะเเนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 89.83
และระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.20 สรุปโดยภาพรวมผู้เรียนทั้งหมดที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติฯ มีค่าคะเเนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.19 คุณภาพระดับยอดเยี่ยม
1.1.7 ผู้สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส.
1,090 คน ผลการประเมินมีผู้สําเร็จการศึกษา มีงานทําและศึกษาต่อ 961 คน
คิดเป็นค่าร้อยละ 90.66 ค่าคะแนนระดับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2. จุดเด่น
1. สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน อาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการวิทยาลัย ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบ
4. สถานศึกษาได้นําข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เ รีย นด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อ ย่ า งมี
คุณภาพทุกสาขาวิชา
6. สถานศึกษาจัดครุภัณฑ์การศึกษาได้อย่างเพียงพอและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพได้
อย่างเป็นรูปธรรม
7. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาสม่ําเสมอ มีการกําหนดแผนงานอย่างชัดเจน มีการ
รายงานผลการดําเนินงานของครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ ครบทุกสาขาวิชาและมีการสรุปผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
10. สถานศึกษาจัดกิจกรรม การบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสา
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
11. สถานศึกษาจัดทํานวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย จัดงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการ
เผยแพร่
12. ผู้บริหารของสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา มีการกระจายอํานาจและเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
13. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทําเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ และมี
รายงานผลการประกันคุณภาพ ในระดับ สาขาวิชา/สาขางานและระดับสถานศึกษา
14. มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการกํากับ ควบคุม ติดตามมีการประเมินผลและรายงานทุกปี
การศึกษาทั้งในระดับบุคคล สาขาวิชา/สาขางาน และระดับสถานศึกษา
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1.3. จุดที่ควรพัฒนา
1. ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนระดับ ปวช.
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผูป้ ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอสระตามแนว
ทางการดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อให้ประโยชน์จริง
หรือได้รับรางวัลในระดับที่สงู ขึ้น
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพใน
ระดับที่สงู ขึ้น
5. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในเเต่ละสาขาวิชาวิชาให้มีความยืดหยุ่น หลากหลายตาม
ความต้องการของผู้เรียนและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและตามความต้องการของตลาดแรงงาน
อย่างเป็นระบบ
6. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียน
การสอนการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเต็มศักยภาพ
1.4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ และรับการการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนาทักษะผูเ้ รียนด้านผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ให้ผู้เรียนได้นําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้ครบถ้วนทุก
ขั้นตอน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างเป็นระบบ
5. พัฒนาครุภณ
ั ฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอและจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานกับปริมาณของข้อมูลที่มีมากขึ้น และครอบคลุมพืน้ ที่
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1. เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดกลาง
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2562 ภาค
อาชีวศึกษาสุโขทัย
2. เกียรติบัตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) ภายใต้โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาชาติคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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3.โล่รางวัล นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ นางนิตยา คณธี นางสาวปวีณา พุ่มไม้ และ
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล ผู้จดั ทําโครงงานการศึกษาชนิดของสารช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการ
เขียนภาพสีน้ํา ได้รับรางวัล เหรียญทอง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ประเทศสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
4. เกียรติบัตร นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง นางสาวปวีณา พุ่มไม้ และนางสาวรติอร จันทนนท์
มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ปีการศึกษา 256) ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผู้เรียนอาชีวศึกษาชาติสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. เกียรติบัตร นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ และ
นางสาวปาริชาติ สองสี ได้รับรางวัล “Honor Awards” ของการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่
6 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียรังสิต จังหวัดปทุมธานี
6. เกียรติบัตร นายชาตรี จันทร์ธีระกุล ครูผู้ควบคุม กีฬาหมากล้อมคู่หญิง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 3
กันยายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี ระดับชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. โล่รางวัลว่าที่ ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการ
ประกอบอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน ระดับชาติ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
8. เกียรติบัตร นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ดทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
9. เกียรติบัตร นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ ได้รับรางวัลชมเชย ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สด
แบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ครั้งที่ 29 ประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30
มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
3.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถจัดการศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ดังต่อไปนี้
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษา "เรียนฟรีมีงานทํา มีรายได้ระหว่างเรียน" ได้ดําเนินการจัดตั้ง
และขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน Fix it center จํานวน 3 ศูนย์และอบรมหลักสูตรระยะสั้นโดยทุก
สาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้
1.1. โครงการ Fix it center
ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวน
ศูนย์ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเเฝก
ศูนย์ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตําบลดงเดือย
โครงการ Fix it center องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่สุขเกษม
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อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โครงการ Fix it center องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
1.2. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลนาขุนไกร หมู่ที่ 4
ตําบลนาขุนไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทศบาลบ้านกล้วย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลบ้านสวน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลบ้านหลุม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลปากพระ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลปากเเคว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตําบลตาลเตี้ย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วน
ตําบลไกรกลาง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตําบลดงเดือย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองตูม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
3.2. การพัฒนาคุณภาพ "ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอนให้ทันสมัยอย่างมี
คุณภาพ"
มีบทเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอบเก็บคะเเนน ส่งผลงาน
รวมถึงตรวจสอบผลความก้าวหน้าทางการเรียนโดยผ่านระบบเว็บไซต์ที่ครูผู้สอนจัดทําขึ้น และเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนได้
3.3. การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ "การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
- ใช้ระบบ ศธ.02 ในการบริหารจัดการภายในองค์กร การวัดและประเมินผล
- การบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสม โดยการประชุมคณะกรรมกาบริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างาน และหัวหน้าสาขา
- มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สามารถนํา
ระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาได้
3.4. ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา "เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ
- ส่งนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการทัง้ ในท้องถิ่นและต่างจังหวัดทุกสาขาวิชา
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- ทําความร่วมมือร่วมกับประเทศจีนเเลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการ
โรงเเรมและการท่องเที่ยว ณ ประเทศเยอรมัน และอินโดนิเซีย
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นเเบบอย่างที่ดี (Best Practice)
ได้เเก่ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ “ใบลานตระการตา” The Dazzlingly Beautiful Talipot Palm
Leaves วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน และรางวัล Honor Awadrs ในงาน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการเเข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2562
4.1. ความเป็นมาและความสําคัญ
งานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรืองานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่น
นั้น ๆ โดย ส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลานงานประดิษฐ์หลายอย่าง จัดทําขึ้น
เพื่องาน ประเพณีเช่น พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวนบายศรี และบางอย่างก็ทําขึ้นเพื่อความสวยงาม สนุกสนาน
ภายในครอบครัว เช่นว่าวไทย รถลาก ตุ๊กตา งานประดิษฐ์ เป็นสิ่งที่จัดทําขึ้น โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ เกิด
ความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้ารองจาน กระเป๋า
ตุ๊กตา ที่คั่นหนังสือ กระทงใบตอง บายศรี พานดอกไม้ มาลัยแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้และนําไปประดิษฐ์ได้
โดยอาศัยการศึกษาจากตําราและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานประดิษฐ์เป็นงานออกแบบแสดงให้เห็น ถึงความคิด
การวางแผน เพื่อกําหนดรูปแบบผลงานที่ต้องการก่อนทํางานประดิษฐ์ โดยการร่างภาพเขียน ด้วยดินสอและ
ไม้บรรทัดเท่านั้น การออกแบบมีความสําคัญมากเพราะผู้ออกแบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การดัดแปลง แก้
ผลงาน ให้มีรูปร่างแปลกใหม่เครื่องแขวนดอกไม้สด เป็นงานประดิษฐ์ที่ทําขึ้นเพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง
อาคาร สถานที่ และ สิ่งเคารพบูชา มีรูปร่างเป็นช่อเป็นพวงที่รังสรรค์ขึ้นจากการนําดอกไม้เล็กๆ มาเรียงร้อย
รวมกันด้วยเส้นด้าย ประดิษฐ์เป็นเส้น ลาย เป็นตาข่ายรูปต่างๆ ที่มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ แบบสองมิติ
เป็นแบบของเครื่อง แขวนที่มีลักษณะแบน มองได้ทั้ง 2 ด้าน เช่น แบบตาข่ายหน้าช้าง แบบบันไดแก้ว แบบ
วิมานแท่น เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แขวนบริเวณหน้าต่างที่มีลมผ่าน เมื่อลมพัดเข้ามาในเคหะสถานที่ประดับ
ด้วยเครื่องแขวน นี้ ก็จะอบอวลเป็นด้วยกลิ่นดอกไม้ที่แขวนอยู่ไปด้วย ผู้อยู่อาศัยก็เกิดความจรุงใจกับดอกไม้
ไปด้วย แบบสาม มิติ เป็นแบบที่สามารถมองได้รอบทิศทาง เช่น แบบกลิ่นคว่ํา แบบพวงแก้ว แบบฟูกลิ่น แบบ
ระย้า ทรงเครื่อง เป็นต้น งานประดิษฐ์แบบนี้จะใช้แขวนประดับภายในบ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงามต่อผู้ที่มา
พบ เห็น เครื่องแขวนดอกไม้สดเป็นงานศิลป์ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่งานศิลปะแขนงนี้ก็ต้องเสื่อมถอยไป
เมื่อคราวเสียกรุงเป็นครั้งที่ 2 จากนั้นจึงเริ่มถูกฟื้นฟูอีกครั้งเมื่อเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ บุคคลสําคัญในวงการ
ช่ า งดอกไม้ ใ นยุ ค นั้ น คื อ เจ้ า จอมมารดาตานี ธิ ด าเจ้ า พระยาอรรคมหาเสนา (บุ น นาค) เจ้ า จอมใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้มีฝีมือเชิงช่างดอกไม้
ฉะนั้ น คณะผู้ จั ด ทํ า สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ฯ เล็ ง เห็ น เสน่ ห์ ข องเครื่ อ งแขวนดอกไม้ จึ ง ได้ ศึ ก ษา
คุณสมบัติของใบ ลาน ใบลาน เป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดสุโขทัยหาได้ง่ายนิยมใช้ใบลานมาจัดทําเป็นกระทง
น้อยใหญ่ ในงาน ประเพณีลอยกระทงของทุกปี ใบลานจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้
นํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องแขวนดอกไม้แทนดอกไม้สด ให้ดูสง่างาม ตระการตา มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

หน้า 6

แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในงานเครื่องแขวน เป็นการประยุกต์งานในรูปแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นรูปแบบ
ที่ สามารถใช้งานได้จริง
4.2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์
2. เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลงานใบลานตระการตา
4.3. กรอบเเนวคิด
ตั้งโจทย์ในการจัดทําสิ่งประดิษฐ์วัสดุในท้องถิ่นที่จัดหาได้งา่ ยและสามารถสะท้อนให้เห็น ถึง
ความเป็นท้องถิ่นเครื่องแขวนดอกไม้ รูปแบบต่าง ๆ การทําดอกไม้จากใบลาน ประโยชน์ที่จะได้รับของ การทํา
สิ่งประดิษฐ์นี้ทดลอง จัดทําสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องตอบสนองกับปัญหาที่ศึกษาก่อนหน้านี้โดยศึกษาหลาย ๆ
รูปแบบของสิง่ ประดิษฐ์เพื่อที่จะหาข้อสรุปสิง่ ประดิษฐ์ใบลานตระการตา
4.4. วิธีการดําเนินงาน
คณะผู้จัดทําสิง่ ประดิษฐ์ใบลานตระการตา มีขั้นตอนในการคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ นําไปสู่การวางเเผนการจัดจําหน่าย ดังนี้
1. ศึกษาปัญหา โดยการศึกษาและตัง้ โจทย์ในการจัดทําสิ่งประดิษฐ์วัสดุในท้องถิ่นที่จัดหา
ได้ง่ายและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่น
2. คิดหาสิง่ ประดิษฐ์ที่ต้องการเพื่อตอบโจทย์ของปัญหา โดยการศึกษาเครื่องใช้ เครื่อง
ตกเเต่ง ดอกไม้ รูปเเบบต่างๆ การทําดอกไม้จากใบลาน ประโยชน์ที่จะได้รับของการทําสิ่งประดิษฐ์นี้
3. คิดลวดลายที่หลากหลายของเครื่องใช้ เครื่องตกเเต่ง โดยการทดลอง จัดทําสิ่งประดิษฐ์ที่
ตอบสนองกับปัญหาที่ศึกษาก่อนหน้านี้โดยศึกษาหลายๆรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์เพื่อที่จะหาข้อสรุปในการทํา
สิ่งประดิษฐ์จากใบลาน
4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และศึกษาความพึงพอใจผลงานสิ่งประดิษฐ์
ใบลานตระการตา โดยการใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ทําเเบบสอบถามที่ผ่านการเเนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสม
5. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบเเบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
6. วางเเผนธุรกิจ
4.5. ผลการดําเนินงาน
จากการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานประดิษฐ์
เป็น งานออกแบบแสดงให้เห็นถึงความคิด การวางแผน การกําหนดรูปแบบผลงานที่ต้องการก่อนทํางาน
ประดิษฐ์ จากการศึกษาเครื่องตกแต่งจากดอกไม้สด พบว่า คุณสมบัติของใบลาน ใบลานเป็นพืช ท้องถิ่นของ
จังหวัดสุโขทัยหาได้ง่ายนิยมใช้ใบลานมาจัดทําเป็นกระทงน้อยใหญ่ ในงานประเพณีลอย กระทงของทุกปี ใบ
ลานจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการจัดทําสิ่งประดิษฐ์ขึ้นนี้ นํามาประดิษฐ์เป็นเครื่อง ตกแต่งดอกไม้แทนดอกไม้
สด ให้ดูสง่างาม ตระการตา มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น แต่ยังคงความ เป็นเอกลักษณ์ในงานเครื่องแขวน
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
งานนักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างกรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับใบลานที่เป็นพืชท้องถิ่นของ
จังหวัดสุโขทัย มีการดัดแปลง แก้ผลงาน เครื่องแขวน เครื่องทองน้อย พานพุ่ม เครื่องตกแต่งเหล่านี้ จะมี
องค์ประกอบที่สําคัญซึ่งสร้างมาจาก “ดอกไม้สด” นักเรียนนักศึกษาจึงได้นําใบลานที่เป็นพืช ท้องถิ่นของ
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จังหวัดสุโขทัย นํามาดัดแปลกผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่ นอกเหนือจากการทําเป็น กระทงน้อยใหญ่ ในงาน
ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย ใบลานจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการ นํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่ง
แทนดอกไม้สด มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่ยังคงความเป็น เอกลักษณ์ในงานเครื่องตกแต่ง เป็นการ
ประยุกต์งานในรูปแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นรูปแบบที่ สามารถใช้งานได้จริง
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อผลงานใบลานตระการตา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก สามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ยังคง
รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัย
มีการประยุกต์และอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัสดุท้องถิ่นคงไว้ซึ่งความสวยงามและความประณีตของผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของหัตถกรรมของไทย วัสดุในท้องถิ่นเหมาะสมกับสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์มีความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์สามารถนําไปใช้งานได้จริง
4.6. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. วิจัยและพัฒนาออกเเบบผลงานสิ่งประดิษฐ์
2. พัฒนาทักษะและกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์งาน
3. พัฒนาผลงานใบลานตระการตาเพิ่มมูลค่าของสิ่งประดิษฐ์
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระทีส่ ําคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ทีอ่ ยู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 055-611789 โทรสาร 055-612419
E-mail stvc.sukhothai@gmail.com Website www.stvc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเปิดทําการสอนให้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างทอผ้า” โดยอาศัยสถานที่ของ
โรงเรียนอุดมดรุณีเป็นที่เรียนชั่วคราว ทั้งนี้เนื่องจากอาคารกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ณ ถนนสิงหวัฒน์
เลขที่ 108 ตําบลธานี อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และได้เปิดทําการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2481
เป็นต้นมา เดิมเปิดสอนวิชาชีพทอผ้า รับผู้สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยน เป็นชื่อ
“โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย” เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา
ชาติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาวิชาชีพตามความถนัดโดยขยายการศึกษาให้สูงขึ้น และเปิดแผนกอาชีพเพิ่มขึ้น
ใน พ.ศ. 2493 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” และมี
พัฒนาการเป็นลําดับดังนี้
พ.ศ. 2481 เปิดโรงเรียนช่างทอผ้า
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีสุโขทัย” และเปิดสอนชั้น
ประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2493 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
พ.ศ. 2500 เปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาผู้ใหญ่แผนกช่างตัดเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
พ.ศ. 2501 เปิดแผนกเครื่องเคลือบดินเผาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
พ.ศ. 2503 เปิดสอนประโยคมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกการช่างสตรี
พ.ศ. 2506 เปิดสอนประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
พ.ศ. 2509 เข้าโครงการ “UNICEF” ทําการสอน 4 แผนกวิชา
1. แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ
2. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
3. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
4. แผนกวิชาศิลปหัตถกรรม
4.1 งานเครื่องเคลือบดินเผา
4.2 งานไม้
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัย”
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พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 31 จังหวัดรวม
โรงเรียนการช่างสุโขทัยและโรงเรียนอาชีวศึกษาสุโขทัยเข้าด้วยกันยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เขต 1 และเขต 2 ตามลําดับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519
พ.ศ. 2520 เปิดแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ภาคนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ภาคนอกเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแยกวิทยาเขต ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (เดิม
ออกเป็นวิทยาลัยใหม่ 2 วิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาเขต 2
เป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2524 งดรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.ศ. 4 – 5) พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้วิทยาลัยเปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการขึ้นแต่มีปัญหา
เรื่องอาคารเรียน ยังไม่รับนักเรียนในปีนี้
พ.ศ. 2526 เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 1
ห้องเรียน
พ.ศ. 2527 เปิดสอนสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ วิจิตรศิลป์ หัตถ
อุตสาหกรรมและสาขาวิชาการบัญชี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และสาขาวิชาการบัญชีใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
พ.ศ. 2530 เปิดสอนสาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
พ.ศ. 2534 เปิดสอนกลุ่มวิชาการตลาด การเลขานุการ คหกรรมธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2536 เปิดสอนวิชาการตลาด ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2537 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2538 เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีครึ่ง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
พ.ศ. 2540 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคสมทบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)
พ.ศ. 2541 เปิดสอนสาขาวิชาการเลขานุการ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2542 เปิดสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ระบบทวิภาคี) ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2545 เปิดสอนสาขาวิชาจิตรกรรมสากล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2547 เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2550 เปิดสอนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2552 เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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พ.ศ. 2557 เปิดสอนสาขางานการท่องเทีย่ ว ระบบ ทวิภาคี สาขางานการท่องเที่ยว ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2558 เปิดสอนวิชาการท่องเที่ยว Mini English Program ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
พ.ศ. 2559 เปิดสอนวิชาการบัญชี (Mini English Program) ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2560 เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
เปิดสอนวิชาการโรงแรม ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2561 เปิดสอนวิชาการบัญชี ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง (ปวส.)
และเปิดสอนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี
การจัดการศึกษา
ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตพุทธศักราช 2557 โดยเปิดสอนในระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการเปิด
หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน และประชาชนผู้ที่สนใจ ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 เปิดสอน 4 ประเภทวิชา 12 สาขา
งาน มีการจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี และมีการจัดการเรียน
การสอน 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 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
1.1.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิง่ ทอ
1.1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1.1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
1.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Mini English Program)
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
1.1.1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
1.1.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 เปิดสอน 4 ประเภท
วิชา 10 สาขาวิชา มีการจัดการเรียนการสอนในระบบและระบบทวิภาคี และ
มีการจัดการเรียนการสอน Mini English Program จํานวน 1 สาขาวิชา ดังนี้
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1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.1.2 สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
1.1.3 สาขาวิชาการตลาด
1.1.4 สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน
1.1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.1.6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ทวิภาคี)
1.2 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
1.1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1.1.3 สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
1.3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
1.1.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว (Mini English Program)
1.1.2 สาขาวิชาการโรงแรม
1.4 ประเภทวิชาศิลปกรรม
1.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ได้แก่
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สภาพชุมชน
ขนาดที่ตั้ง : จังหวัดสุโขทัยตัง้ อยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตาม
ระยะทางหลวงแผ่นดินประมาณ 440 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,596,096 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
4,122,557 ไร่
อาณาเขต : จังหวัดสุโขทัยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่
ทิศใต้ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดกําแพงเพชร
ทิศตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก จังหวัดลําปาง และจังหวัดตาก
สภาพเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ประมาณการในปี 2561 เท่ากับ 37,188 ล้านบาท/ปี
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (GPP Per Capital)
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจังหวัดสุโขทัย เท่ากับ 59,921 บาท/คน/ปี
สภาพสังคม
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสุโขทัยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม โดยตอนเหนือเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นทิวยาวมาทางทิศ
ตะวันตก พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบและตอนใต้เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ําไหลผ่านจากเหนือลงใต้ โดยผ่านพื้นที่
อําเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสําโรง เมืองสุโขทัย และอําเภอกงไกรลาศ เป็นระยะทางประมาณ 170
กิโลเมตร จังหวัดสุโขทัยมีภูเขาที่สูงที่สุด คือ เขาหลวง ซึ่งยอดเขามีความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล
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ประชากร
ประชากรในจังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิม ที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ โดย
มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสําเนียงภาษาพูดเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จะมีคนอพยพมา
จากท้องถิ่นอื่นบ้างไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมี ชนกลุ่มน้อย เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ม้ง เย้า และลีซอ ซึ่งส่วน
หนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้มานานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง อาชีพส่วนใหญ่ของ
สุโขทัย คือ เกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
336
295
315
946

ระดับชั้น
ปวส.1
ปวส.2
รวม ปวส.

ปกติ
290
321
611

ทวิภาคี
0
0
0
0

ทวิศึกษา
0
0
0
0
ทวิภาคี
35
0
35

รวม
336
295
315
946
รวม
325
321
646

ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น
แรกเข้า
สําเร็จการศึกษา
ปวช.3
447
221
ปวส.2
420
337
รวม
867
558

คิดเป็นร้อยละ
49.44
80.24
64.36

ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข้า
สําเร็จการศึกษา
ปวช.3
447
300
ปวส.2
320
317
รวม
767
617

คิดเป็นร้อยละ
67.11
99.06
80.44
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ข้อมูลบุคลากร
ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อํานวยการ/
รองผู้อํานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
การรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการครู
พนักงานราชการ(อื่น)
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
รวมทั้งสิน้

ทั้งหมด
(คน)
5

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)
5

สอนตรง
สาขา(คน)
-

50

50

50

1
5
1
12
22
14

5
12
-

5
12
-

67
110

67
67

67
67

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
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ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา)
0
4
2
3
0
0
1
0
0

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา)
0
5
1
2
0
0
2
0
0

10

10

รวม(สาขาวิชา)
0
9
3
5
0
0
3
0
0
20
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิน้

จํานวน(หลัง)
7
0
1
1
2
11

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิน้

จํานวน(บาท)
1332160.00
5189884.00
1315500.00
10853452.45
3638798.19
22329794.64

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
คุณธรรมประเสริฐ เลิศวิทยา พัฒนาอาชีพ
อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีจิตบริการ สืบสานวัฒนธรรม
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรม
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาชีพในระดับสากล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. ผลิตผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบเครือข่าย ชุมชน สถานประกอบการ
เป้าประสงค์
1. เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางาน การศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพอิสระ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
3. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
5. เพื่อพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
6. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูและผู้เรียน
4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชมุ ชน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
8. พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานระดับสากล
3. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
5. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
6. ยกระดับคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
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ในสถานศึกษา ให้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ระบบคุณภาพ PDCA บริหารจัดการเชิง
รุกและหลักธรรมาภิบาล
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
รายการ
Echove Contest 2018#อังกฤษดีชีวิตไกล

รางวัล
รางวัล
ชนะเลิศ
หนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา
รางวัล
ชนะเลิศ
ลายไทยวิจิตรหัตถศิลป์ร่วมสมัย
รางวัล
ชนะเลิศ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลกระดาษก้านกล้วย
รางวัล
ชนะเลิศ
การขายสินค้าออนไลน์
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
สีสันผ้าด้วยงานศิลป์
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐาน การประกวด
รางวัล
มารยาทไทย
ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพขั้นพืน้ ฐาน การประกวด
รางวัล
มารยาทไทย
ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการผสม
รางวัลรอง
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender
ชนะเลิศ
การแข่งขันกระโดดสูง
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
ชมรม To Be Number one
รางวัลรอง
ชนะเลิศ
หน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง องค์การ
รางวัล
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เหรียญทอง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ได้รับ
รางวัล
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาท
ชนะเลิศ
ไทย
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ระดับ
ภาค

ให้โดย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

ภาค

วิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาค

วิจัยแห่งชาติ

ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ภาค

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน
นาเชียงใหม่
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ภาค
จังหวัด
ภาค
ภาค
ภาค
ชาติ
ภาค
ชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม่
อาชีวศึกษาภาคเหนือ
ชมรม To Be Number one
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
รายการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับ โล่รางวัล เป็น
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปี 2562
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติบัตร เป็น
องค์กร/ชุมชน ที่มีผลงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษายาเสพติด
ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้รับเกียรติบัตร
ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ
เหรียญทอง ดีเด่น ประเภท สถานศึกษาขนาด
กลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยได้รับเกียรติบัตรมีผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561
ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางศนิชล เนียมกลั่นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะขั้นพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย
นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic
Barterder
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะการวาดภาพสีน้ําหุ่นนิ่ง
นางสาวอุษณีย์ เกษรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยและพิมพ์อังกฤษ
ด้วยคอมพิวเตอร์
นางภิญณภัทร ทัศนะภาคการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก
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รางวัล
โล่รางวัล

ระดับ
จังหวัด

รางวัล
ดีเด่น

จังหวัด

รางวัล
เหรียญ
ทอง
รางวัล๕
ดาว

ให้โดย
ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดสุโขทัย

ภาค สํานักงาน
ภาคเหนือ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
ชาติ

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ปีการศึกษา 2561
รางวัล
ระดับ
รางวัลรอง ภาค
ชนะเลิศ
รางวัลรอง ภาค
ชนะเลิศ

ให้โดย
อาชีวศึกษาภาค
ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค
ภาคเหนือ

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
รางวัลรอง
ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาภาค
ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค
ภาคเหนือ

รางวัล
ชนะเลิศ

ภาค

ภาค

อาชีวศึกษาภาค
ภาคเหนือ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายยุทธนา เรืองนุกูลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับเหรียญ
ทองแดง
นางศนิชล เนียมกลั่นการแข่งขันการประกวด
ทักษะวิชาชีพ การประกวดมารยาทไทย ระดับ
เหรียญทอง
นายยุทธนา เรืองนุกูลรางวัลเหรียญทองแดง ใน
การแข่งทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ในการ
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางเพทาย ซื่อสัจจพงษ์ เป็นองค์กร/ชุมชน ที่มี
ผลงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและ
บําบัดรักษายาเสพติด ตามโครงการ TO BE
NUMBER ONE ดีเด่น
นายหรรษกรณ์ ศิรัสภูริมงคล ,นางปนัดดา ลิ่มภูษิต
เจริญ ,ดร.มรรษพร สีขาว ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง ชื่อ
ผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนการทําแป้งข้าวหมาก
ด้วยข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว ผสมลูกเดือย” ระดับ
ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคม
วิทยาศาสตร์
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์, นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย, ดร.มรรษพร สีขาว ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน
“การศึกษาอัตราส่วนของพาราฟินเพื่อยืดอายุการ
ใช้งานของดอกไม้สด” ระดับ ปวส.การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ ,นางนิตยา คณธี ,
นางสาวปวีณา พุ่มไม้ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน
“การศึกษาชนิดของ
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รางวัล
รางวัล
เหรียญ
ทองแดง
รางวัล
เหรียญ
ทอง
รางวัล
เหรียญ
ทองแดง

ระดับ
ภาค

ให้โดย
อาชีวศึกษาภาค
ภาคเหนือ

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชาติ

ปีการศึกษา 2562
รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล จังหวัด ศูนย์อํานวยการป้องกัน
ดีเด่น
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เหรียญ
ทอง

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เหรียญ
ทอง

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เหรียญ
ทอง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
สารช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียน
”ภาพสีน้ํา” ระดับ ปวช. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอส
โซ่
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย,นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์,
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ ได้รับรางวัลระดับ
"เหรียญทอง" ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน "การศึกษา
อัตราส่วน ส่วนผสมในการเคลือบผ้าเพื่อใช้ในงาน
ประดิษฐ์" การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจําปี
2563
นางอุบล ไชยโย,นางทัศนีย์ รุ่มรวย,ว่าที่ร้อยตรีฉัตร
ชัย สีบัวแดงได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" ระดับ
ปวส. ชื่อผลงาน "ข้าวเกรียบปลาไรซ์เบอรี่ fish
Cracker - Riceberry" การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอส
โซ่ ประจําปี 2563
นางธัญสินี เป็นสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดมารยาทไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31 ประจําปีการศึกษา
2562 ในระดับ อาชีวศึกษา จังหวัดสุโขทัย
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดร้อง
เพลงไทยสากล หญิง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
ประจําปีการศึกษา 2562
นางนิตยา คณธี, Ms. CAO YUE ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะขัน้ พื้นฐาน ประเภทการ
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English
Demonstration Contest) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสัน้ ครั้ง
ที่ 31 ประจําปีการศึกษา
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รางวัล

ระดับ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางพิ ไ ลวรรณ ไทยกล้ า , Mr. Ener Gambala
Ebalobi ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
พื้ น ฐานประเภท การประกวดพู ด สาธิ ต เป็ น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลัก
สูตระยะสั้น ครั้งที่ 31
นางสาวภัชราภรณ์ พิมพา ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภทการประกวดร้ อ ง
เพลงไทยสากล (สตริง) หญิง การประแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นางศนิ ช ล เนี ย มกลั่ น ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภทการประกวด
มารยาทไทย การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นางศนิ ช ล เนี ย มกลั่ น ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดสุนทร
พจน์ ภ าษาไทย การแข่ง ขั นทักษะวิชาชีพ ทัก ษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นายจตุรภัทร พรอมรชัยได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดดนตรี
ไทยประเภทเดีย่ ว (ขลุ่ยเพียงออ) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสัน้ ครั้ง
ที่ 31
นายจตุ ร ภั ท ร พรอมรชั ย , นางสาวภั ช ราภรณ์
พิ ม พา ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั นดั บที่ 1 การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภทการประกวดร้ อ ง
เพลงไทยสากล ชาย การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นายจตุ ร ภั ท ร พรอมรชั ย , นางสาวภั ช ราภรณ์
พิ ม พาได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 การ
แข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภทการประกวดร้ อ ง
เพลงไทยลู ก ทุ่ ง หญิ ง การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายจตุ ร ภั ท ร พรอมรชั ย , นางสาวภั ช ราภรณ์
พิ ม พา แข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภทการ
ประกวดร้ อ งเพลงไทยลู ก ทุ่ ง ชาย การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะ
สั้น ครั้งที่ 31
นางสุ ธ าสิ นี แกมนิ ล แข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน
ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง
และประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้ง
ที่ 31
นายธนเดช แป้ น โพธิ์ ก ลาง,นางสาวกั ณ นิ ก าร์
จันทรโกเมศ,นางนิตยา คณธี,นางสาวปวีณา
พุ่ ม ไม้ ,นางสาวรติ อ ร จั น ทนนท์ ไ ด้ ผ่ า นการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ รางวัลระดับ 4 ดาว ได้
คะแนนร้ อ ยละ 96.00 ชื่ อ ผลงาน "สี สั น ผ้ าสวย
ด้ ว ยงานศิ ล ป์ " เป็ น ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า น
หัตถศิลป์ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ สู่การพัฒนาต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์
นางสาวปวีณา พุ่มไม้,นางสาวกัณนิการ์
จั น ทรโกเมศ,นางนิ ต ยา คณธี ได้ รั บ รางวั ล
"เหรี ย ญทอง" ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
(ปวช.) ชื่อผลงาน โครงการศึกษาชนิดของสาร
ช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียน
ภาพสี น้ํ า การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์,นางชะมัยพร เหลี่ยม
จุ้ย,ดร.มรรษพร สีขา ได้รับคักเลือกเป็นตัวแทน
ระดับภาค ภาคเหนือ ระดับ "เหรียญทองแดง"
ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วนของพาราฟินเพื่อ
ยึ ด อายุ ก ารใช้ ง านของดอกไม้ สด" ระดั บ ปวส.
การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา
นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ได้รับรางวัลระดับ "เหรียญ
เงิน" สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
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ภาค

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รางวัล
เหรียญ
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แรงงาน 9 พิษณุโลก
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อาชีวศึกษาภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางศนิชล เนียมกลั่น ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดมารยาท
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นางพิไลวรรณ ไทยกล้า ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ
อันดับท 1" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English
Demonstration Contest) การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่
31
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์, นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย
,นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ
อันดับ 1" การแข่งขันสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประเภทที่ 5 ด้านงานหัตถศิลป์ ชื่อผลงาน "ใบลาน
ตระการตา"
นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ
1" การแข่งขันทักษะการนําเสนอรายการนําเที่ยวใน
ฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ครั้งที่ 31
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ
อันดับ2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาการ
จัดการสํานักงาน ทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอด
ครั้งที่ 31
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเลิศอันดับ2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทคหกรรมศาสตร์ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล(ช่อดอกไม้
แบบไทย) ครั้งที่ 31
นางสาวสายสุนีย์ เนียมกําเนิด,นายสัญชัย ปี่แก้ว
และนางจุฑามาศ ช้อนนาค ได้รับรางวัล "รอง
ชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ครัง้ ที่ 31
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ,นางนิตยา คณธี,
รางวัล
นางสาวปวีณา พุ่มไม่ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ชื่อ
เหรียญ
ผลงาน "การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของวัสดุเหลือ
เงิน
ใช้ผสมปูนซีเมนต์ขาวในการหล่อมพิมพ์พระ" ระดับ
ปวช การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่
17-19 ธ.ค.62
นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย, นางวนิดา ไกรกิจราษฎร์,
รางวัล
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน"
เหรียญ
ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วน ส่วนผสมของแป้งมัน
เงิน
ในการเคลือบผ้าออแกรนซ่าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์"
ระดับ ปวส การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค.62
นางสาวกัณนิการ์ จันทรโกเมศ,นางนิตยา คณะธี,
รางวัล
นางสาวปวีณา พุ่มไม้,นายชาตรี จันทร์ธีระกุล
เหรียญ
ได้รับรางวัล "เหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ทอง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชื่อผลงาน
"โครงงานการศึกษาชนิดของสารช่วยติดจากธรรมชาติ
ผสมผงกาแฟในการเขียนภาพสีน้ํา การประกวด
โครงงานวิทยาสศาตร์อาชีวศึกษา
นายชาตรี จันทร์ธีระกุล ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬา
รอง
อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-3 ชนะเลิศ
กันยายน 2562 ณ จังหวัดลพบุรี
อันดับที่
1
นายธนเดช แป้นโพธิ์กลาง,นางสาวปวีณา พุ่มไม้,
ระดับ 5
นางสาวรติอร จันทนนท์ได้รบั ผลการประเมินศูนย์บ่ม
ดาว
เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา "ระดับชาติ 5 ดาว"
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย สีบัวแดงได้รับโล่รางวัล การ
รอง
แข่งขันการประกอบอาหาร 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม
ชนะเลิศ
ย่านกะดีจีน
อันดับ 2
นางภิญณภัทร ทัศนะภาค ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ
รางวัล
อันดับ 4" ชื่อทักษะ "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เหรียญ
ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส."การแข่งขัน
เงิน
ทักษะ จังหวัดร้อยเอ็ด
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ระดับ
ให้โดย
ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชาติ

สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชาติ

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
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ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์,นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย,นาง รางวัล
วนิดา ไกรกิจราษฎร์ ได้รับรางวัล "ชมเชย" อันดับที่ 6
เหรียญ
ของทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่
เงิน
มาตรฐานสากล ระดับ ปวส. ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
นางสาวขนิษฐา รอดทรัพย์,นางชะมัยพร เหลี่ยมจุ้ย,นาง รางวัล
วนิดา ไกรกิจราษฎร์ ได้รับรางวัล "Honor Awards"
Honor
การแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประกวด
Awards
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6-9
กุมภาพันธ์ 2563
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ระดับ
ชาติ

ให้โดย
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ชาติ

ศูนย์การค้าเซียรังสิต
จังหวัดปทุมธานี
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รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
นายวชิรวิชญ์ สมบูรณ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic
Bartender
นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย
นายธนาวัฒน์ ในมั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย
นายอภินันท์ เริงเขตรกรรม การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
นายนนทกร โสวรรณี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน
นางสาวศศิวรรณ ยิ้มณรงค์ การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก
นายณัฐสิทธิ์ ปาณะดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ เหรียญ
ทองแดง
นายจาตุรงค์ จั่นจีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ เหรียญ
ทองแดง
นางสาวนันทวัน จิ๋วใด ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง หญิง
นางสาวภัคธีมา สุวรรณทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลง
ไทยสากล (สติง) หญิง
นางสาวศุภรัตน์ ชื่นจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงสากล
หญิง
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รางวัล ระดับ
รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล ภาค
เหรียญ
ทองแดง
รอง
ภาค
ชนะเลิศ

ให้โดย
อาชีวศึกษาระดับภาค
ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ
อาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธนากร เอี่ ย มสํ า อางค์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทย
สากล (สตริง) หญิง
นายชัยชาญ จันทร์เส็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ชาย
นางสาวศาตนันท์ เสนาพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการเล่านิทานพื้นบ้าน
นางสาวสมิตา ดวงแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดสุนทรพจน์
ภาษาไทย
นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Demonstration
Contest)
นายสนธยา คํามณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดพูดในที่
สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public
Speaking Contest)
นายธนาวัฒน์ ใจมั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดมารยาทไทย
นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดมารยาทไทย
นางสาวอลิสา แพ่งทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
นางสาวชลธิชา ส่งเผือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันการตอบปัญหา
วิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
นางสางชลธิชา ส่งเผือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชา
หน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย
นางสาวแก้วตา ช่วยเมืองได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันทักษะพื้นฐานการประกวดรักการอ่าน
ภาษาไทย
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด
ชนะเลิศ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล
ชนะเลิศ
รางวัล
ชนะเลิศ
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุพิชชา เอี่ยมภู่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นางสาวถนอมพรรณ สร้อยเพชรได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วย
งานศิลป์ Colorful Arts of Sukhothai MudSoaked Textile
นายณพปกรณ์ สวัสดิ์รักษาได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นายเกริกพล เกิดเหตุได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นายอภินันท์ เริงเขตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง ผลงาน สีสนั ผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นายสุทธิชัย บัวใย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นายสางปณัฐดา บุญคง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นางสาวไอรดา คําทาสี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
เหรียญทอง ผลงาน สีสันผ้าสวยด้วยงานศิลป์
Colorful Arts of Sukhothai Mud-Soaked
Textile
นางสาวกัลยาณ๊ ชาตรี ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน
น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เหรียญ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ทอง
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
รางวัล
ชนะเลิศ
รางวัล
ชมเชย

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

หน้า 30

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวรวิ ว รรณ เพิ่ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชมเชย
ผลงาน น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา
นางสาวณิชกานต์ ตรีขํา ได้รับรางวัลชมเชย ผลงาน
น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา
นางสาวกรรณิการ์ ลอยมณีได้รับรางวัลชมเชย
ผลงาน น้ํามันหมักผมสูตรกําจัดเหา
นางสาววรภัทร์ ทั่งทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย
นายธนาวัฒน์ ใจหมั่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย
นายจาตุรงค์ จั่นจีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ เหรียญ
ทองแดง
นายณัฐสิทธิ์ ปาณะดิษฐ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับ เหรียญ
ทองแดง

รางวัล
รางวัล
ชมเชย

รางวัล จังหวัด
ชมเชย
รางวัล ชาติ
ชนะเลิศ
รางวัล
ชนะเลิศ

ชาติ

รางวัล
เหรียญ
ทองแดง
รางวัล
เหรียญ
ทองแดง

ชาติ

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล
นางสาวรัชนก ทองจุ้ย, นางสาวฐานิดา อิ่มบู่ , รางวัล
นางสาวอินธิญา อ่อนละมูลได้รับคัดเลือกเป็น ชนะเลิศ
ตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนการทําแป้งข้าว
หมากด้วยข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว ผสมลูกเดือย”
ระดับ ปวส. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์-อา
นายเรื อ งศั ก ดิ์ ภั ก ดี อ าษา, นายทิ พ รดา อุ ด ม รางวัล
ฤทธิ์ , นายศกุ ล ชั ย บดี รั ฐ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น เหรียญ
ตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ ระดับเหรียญทอง ทอง
ชื่อผลงาน “การศึกษาอัตราส่วนของพาราฟิน
เพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านของดอกไม้ ส ด” ระดั บ
ปวส.
การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคม
วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ชาติ

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ณ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จ.สุราษฎร์ธานี
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
จ.สุราษฎร์ธานี

ระดับ
ให้โดย
จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย

จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย

หน้า 31

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายอภินันท์ เริงเขตรกกรรม , นางสาวสุพรรณ
ษ า สุ ด ใ จ ,น า ง ส ว ชุ ติ ม า ก า ร ะ เ ก ตุ
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคเหนือ
ระดับเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การศึกษาชนิด
ของสารช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟใน
การเขียนภาพสีน้ํา” ระดับ ปวช. การประกวด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ส มาคมวิ ท ยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นางสาวชลธิชา เกตุแก้ว,นางสาวสุจิตรา เจริญ
สวรรค์,นางสาวนรัญญา พัดพ่วง,นางสาวเจนจิ
รา เที่ยงกล,นางสาวศรีไพร ขอนทอง,นายอัคร
พล ใจทิม,นางสาวบุญญดา รุ่งเจริญ,นางสาววิ
สา แปลงเพ็ชร,นายกิตติศักดิ์ วงษ์เทียนนิ่มได้รับ
รางวั ล "เหรี ย ญทองแดง" ในการประกวด
เรี ย งความหั ว ข้ อ "พ่ อ ขุ น รามคํ า แหงฯ" บอก
ก ล่ า ว เ ล่ า ข า น ลู ก ห ล า น ว่ า อ ย่ า ง ไ ร
ระดับอุดมศึกษา ตามโครงการสทบสานลายสือ
ไทยพ่อขุนรามคําแห่งมหาราช มรดกความทรง
จําแห่งโลก
นายภาณิ พ งศ์ รั ต นวิ ม ลได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น
"โครงงานคุณธรรมดีเด่น”
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รางวัล
รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ให้โดย
อาชีวศึกษาสุโขทัย

รางวัล
เหรียญ
ทองแดง

จังหวัด จังหวัดสุโขทัย

รางวัล
ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

หน้า 32

ชื่อ-สกุล/รายการ
ระดับ อศจ.สุโขทัย" โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาประจําปี 2562
นางสาวปัญชีตา อ่อนปาน, นางสาวกุลิสรา อินปาน
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานบัญชี ระดับ ปวช.
นางสาวสิริลักษณ์ พลวิชัย ,นางสาวสายไหม กุน
นอกได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ชื่อทักษะ "ทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวส."
นายจาตุรงค์ จั่นจีน,นายมานพปกรณ์ สวัสดิ์รักษา
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ชื่อทักษะ
"ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-commerce)
นายสนธยา คํามณี ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ในการ
ประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
นายภาณุพงศ์ รัตนวิมล ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
นางสวจิราพร นามศรีพันธ์ ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
นางสาววรรณีญา อาจเนานนท์,นางสาวอมรรัตน์
ตั้งตระกูล,นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ทา,นางสาวพัชรี
ฉันสิงขรณ์,นายประภสร์ อู้ตุ้มได้รับรางวัล
"ชนะเลิศ" ระดับ เหรียญทอง ในการแข่งขัน
"ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ" ระดับ ปวส
นางสาวอาทิตยา พรมปาน ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวด
มารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่ 31
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รางวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด ิอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

หน้า 33

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวจินดามาตร์ แป้นดี ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวด
ร้ อ งเพลงไทยสากล "หญิ ง " การแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่
31
นางสาวรุ จิ ร าพร นามศรี พั น ธ์ ได้ รั บ รางวั ล
"ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การ
ประกวดสุ น ทรพจน์ ภ าษาจี น กลาง การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 31
นางสาวภาณุพงศ์ รัตนวิมล ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดพูด
ในที่สาธิตเป็นภาษอังกฤษ
(EnglishDemonstration Contest) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 31
นางสาวศุภรัตน์ ชื่นจีน ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดร้อง
เพลงไทยสากล "หญิง" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นางสาวชนิ ส รา นวมงาม,นายเชนทร์ วงค์ ษ า
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ประเภท การประกวดมารยาทไทย การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 31
นางสาวสุภาชา จ่ายหนูได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท การประกวดสุนทร
พจน์ ภ าษาไทย การแข่ง ขั นทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาสุโขทัย
ชนะเลิศ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ชนะเลิศ

หน้า 34

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายนฤดม ค่ํ า สว่ า งได้ รั บ รางวั ล "ชนะเลิ ศ " การ
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภท ดนตรีไทยประเภท
เดี่ ย ว (ขลุ่ ย เพี ย งออ) การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นายชานน เมฆเสือได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1" การแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภท การ
ประกวดร้ อ งเพลงไทยสากล (ชาย) การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 31
นางสาวนันทวัน จิ๋วใดได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ
ที่ 1" การแข่ ง ขั น ทั ก ษะพื้ น ฐาน ประเภทการ
ประกวดร้ อ งเพลงไทยลู ก ทุ่ ง หญิ ง การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่ 31
นางสาวชลธิชา ส่งเผือก , นางสาวอลิสา แพ่งทอง
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการแข่งขันการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ ชาย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสัน้ ครั้งที่
31
นายอาทิตย์ จิตสว่างได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ประเภทการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชาย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและ
หลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 31
นายสุวรรณ จันตรี,นางสาวบัวชมพู สุวรรณรัตน์,
นางสาวอริสา แย้มโตนดได้รับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทอง" ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วน
ส่วนผสมในการเคลือบผ้าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์"
การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นางสาวบุ ษ กร บุ ญ มาสาย,นายพงศธร สี ท อง,
นางสาวปวีณา ชํานาญได้รับรางวัลระดับ "เหรียญ
ทอง" ระดับ ปวส. ชื่อผลงาน "ข้าวเกรียบปลาไรซ์
เ บ อ รี่ Fish Cracer-Riceberry" ก า ร ป ร ะ ก ว ด
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ ฯ อาชีวศึกษา-เอสโซ่
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รางวัล
รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
จังหวัด

ให้โดย
อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
1
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
1
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่
2
ชนะเลิศ
อันดับที่
2

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
เหรียญ
ทอง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
เหรียญ
ทอง

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายณั ฐ วุ ฒิ วงศ์ เ สนา,นางสาวน้ํ า มนต์ ปั น แสน,
นางสาวอิ ส ราภรณ์ แสงชั ย ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ
"เหรี ย ญทอง" ระดั บ ปวช. ชื่ อ ผลงาน "พาย
ตะลิ ง ปลิ ง " การประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
นางสาวชนิ ส รา นวมงาม,นายเชนทร์ วงค์ ษ า
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
ประเภท การประกวดมารยาทไทย การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ครั้งที่31
นายอภิ นั น ท์ เริ ง เขตรกรรม,นางสาวสุ พ รรณษา
สุดใจ,นางสาวชุติมา การะเกตุ ได้รับรางวัล "เหรียญ
ทอง" ระดับ ปวช. ชื่อผลงาน "โครงงานการศึกษา
ชนิดของสารช่วยติดจากธรรมชาติผสมผงกาแฟใน
การเขี ย นภาพสี น้ํ า " การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
นายภาณุพงศ์ รัตนวิมลได้รับรางวัล "เหรียญเงิน"
สาขาบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันฝึมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
นางพิ ช ญา คุ้ ม เรื อ น,นางสาวจุ ฬ ารั ต น์ บุ ญ คุ้ ม
ได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ 1 " กีฬาหมากล้ อม
ประเภทคู่ ห ญิ ง เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น กี ฬ าอาชี ว ะ
ภาคเหนื อ เกมาฎ@น่ า น ครั้ ง ที่ 14 วั น ที่ 6 -12
กรกฎาคม 2562
นางจุฬารัตน์ บุญคุ้มได้รับรางวัล "ชนะเลิศอันดับ
2" กีฬาหมากล้อม ประเภทบุคคลหญิง ในการเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะ ภาคเหนือเกมส์ @น่าน
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2562
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
เหรียญ
ทอง
รางวัล
ชนะเลิศ

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
เหรียญ
ทอง

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

รางวัล
เหรียญ
เงิน

ภาค

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 9 พิษณุโลก

รางวัล
ชนะเลิศ
อันดับ1

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวนภัทรศิริ บุญโต ได้รับรางวัล ประเภทมวย
ไทยสมัครเล่น หญิงรุ่นเปเปอร์เวท น้ําหนักไม่เกิน
45 กก. ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวภาคเหนือ
เ ก ม ส์ @น่ า น ค รั้ ง ที่ 25 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 6-12
กรกฎาคม 2562
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ทารั ก ประเภทมวยไทย
สมัครเล่น หญิง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ําหนักไม่เกิน
63.5 กก. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือ
เกมส์ @ น่ าน ค รั้ ง ที่ 14 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 6-12
กรกฎาคม 2562
นายภาณุพงค์ รัตนวิมล ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ
อันดับ 1” การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการ
ประกวดพู ด สาธิ ต เป็ น ภาษาอั ง กฤษ (English
Demonstration Contest) ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่
31
นายศกุลชัย บดีรัฐ ,นายทิพรดา อุดมฤทธิ์ , นาย
นนทพัทธ์ บุญมาก , นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา ,
นายสุ ว รรณ จั น ตรี ,นางสาวอริ ส า แย้ ม โตนด ,
นางสาววรรณรดา แสนหิ่ ง ,นางสาวบั ว ชมพู
สุวรรณรัตน์ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1”
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
ภาคเหนือ ประเภทที่ 5 ด้านงานหัตถศิลป์
ไนางสาวกรรณิ ก าร์ ลอยมณี ,นางสาวกั ล ยาณี
ลักษณะวิเชียรได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1”
การแข่งขันทักษะ “การนําเสนอรายการนําเที่ยวใน
ฐานะมั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น ” ในการแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
วิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระดับภาค
ภาคเหนือ
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล ภาค สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ชนะเลิศ
อันดับ 2
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ1

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล ภาค
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวศศิ ว รรณ ยิ่ ม ณรงค์ ได้ รั บ รางวั ล "รอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2" การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ
สาขาวิ ช าการจั ด การสํ า นั ก งาน ทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ผ ลิตหนัง สื อราชการภาย
นอด ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31
น า ย ศุ ภ ชั ย บ ดี รั ฐ ,น า ย ทิ พ ร ด า อุ ด ม ฤ ท ธิ์
ได้ รั บ รางวั ล "รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2" การแข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ ทักษะ
การประยุ ก ต์ ด อกไม้ ส ดแบบไทยเชิ ง ธุ ร กิ จ สู่
มาตรฐานสากล (ช่อดอกไม้แบบไทย) ครั้งที่ 31
นายชญานิน นวมเอม,นางสาวนวรัตน์ เวลา,นาย
ณัฐกุล ภาวจันทึก ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ
2" การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์
กราฟิก ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับภาค
ครั้งที่ 31
นางสาวสุพรรณษา สุดใจ,นายอธิวัฒน์ จันทร์เทศ,
นายพงศกร คําคุ้ม ชื่อผลงาน "การศึกษาอัตราส่วน
ที่เหมาะสมของวัสดุเหลือใช้ผสมปูนซีเมนต์ขาวใน
การหล่ อ พิ ม พ์ พ ระ" ระดั บ ปวช. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค
นางสาวบัวชมพู สุวรรณรัตน์,นางสาวอริสา แย้ม
โตนด,นายสุ วรรณ จั น ตรี ชื่ อ ผลงาน "การศึ กษา
อัตราส่วน ส่วนผสมของแป้งมันในการเคลือบผ้าออ
แกรนซ่าเพื่อใช้ในงานประดิษฐ์ ระดับ ปวส. การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับ
ภาค ภาคเหนือ
นายอภินันท์ เริงเขตรกกรรม,นางสาวสุพรรณษา
สุดใจ,นาสาวชุติมา การะเกตุได้รับรางวัล ระดับ
"เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1" ระดับ ปวช
ชื่อผลงาน " การศึกษาชนิดของสารช่วยติดจาก
ธรรมชาติผสมผงกาแฟในการเขียนภาพสีนา้ํ ในการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับประเทศ
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รางวัล ระดับ
ให้โดย
รางวัล ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
เหรียญ
เงิน

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
เหรียญ
เงิน

ภาค

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล
รอง
เหรียญ
ทอง

ชาติ

สมาคมวิทยาศาสตร์พระ
บรมราชูปถัมภ์

หน้า 38

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวพิชญา คุ้มเรือน,นางสาวอรนุช สวัสดิ์รักษา
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14
"ละโว้เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562 ณ
จังหวัดลพบุรี
นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา,นางสาวพัชรี จันสิงขรณ์,
นางสาวกิตติยา ปุ่นจ้อย, นางสาววรรณีญา
อาจเนานนท์ ได้รับรางวัล "ระดับ 5 ดาว" ประจําปี
งบประมาณ 2562 จากกการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ
นางสาวจิดารัตน์ บุญคง,นายชิษณุพงษ์ แก้วถึง
ได้รับโล่รางวัล การแข่งขันการประกอบอาหาร 3
ศาสนา 4 วัฒนธรรม ย่านกะดีจีน
นางสาวศศิวรรณ ยิ่มณรงค์ ได้รับรางวัล เหรียญ
เงิน" ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิต
หนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. การแข่งขัน
ทักษะระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจําปีการศึกษา
2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายศุภชัย บดีรัฐ,นายทิพรดา อุดมฤทธิ์
ได้รับรางวัล "ชมเชย" ระดับ "เหรียญเงิน" ของการ
แข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562ระหว่างวันที่
6-9 กุมภาพันธ์ 2563
นายศุภชัย บดีรัฐ,น.ส.วรรณดา แสนหิ่ง, นางสาว
อริสา แย้มโตนด, นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา ได้รับ
รางวัล "ชมเชย" ระดับ "เหรียญเงิน" ของการ
แข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
วันที่6-9 กุมภาพันธ์ 2563
นายศุภชัย บดีรัฐ,น.ส.วรรณดา แสนหิ่ง, นางสาว
อริสา แย้มโตนด, นายเรืองศักดิ์ ภักดีอาษา ได้รับ
รางวัล "Honor Awards" ของการแข่งขันสุด
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ชื่อ-สกุล/รายการ
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์
อาชีวศึกษาประจําปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่
6-9 กุมภาพันธ์ 2563
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ส่วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และสถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชี วศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้ าที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ และบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของสถานศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลัก สูต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิอาชี วศึกษาแต่ ล ะระดั บการศึกษา ตามระเบีย บหรือ ข้อ บัง คับ เกี่ ยวกับ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สําเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบที่ 1 ระดับชั้น
ปวช.3 จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 78.58
จํานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบที่ 2 ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน
63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42
จํานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ 1 ระดับชั้น ปวส. 2 จํานวน
273 คน คิดเป็นร้อยละ 82.59
จํานวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบ 2 ระดับชั้น ปวส. 2 จํานวน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.41
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน
ทั้งสิ้น 297 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวส.2 จํานวนทั้งสิ้น 307 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
ผลสะท้อน : ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับชั้น ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 77.50 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และระดับชัน้ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 75.67 รวมทั้งระดับ ปวช.
และ ปวส. ร้อยละ 79.29 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 ที่เข้าทดสอบ 305 คน
จํานวนผู้เรียนระดับชั้นปวส.2 ที่เข้าทดสอบ 302 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับชั้น ปวช.3 สอบผ่านจํานวน 273 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.83
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ระดับชั้น ปวส.2 สอบผ่านจํานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 75.20
ผลสะท้อน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net ผ่าน
เกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติ ระดับชั้น ปวช. คิดเป็นร้อยละ 89.50 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม และระดับชั้น ปวส.
คิดเป็นร้อยละ 75.20 อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ผลการทดสอบ เฉลี่ยรวม ปวช.และปวส. คิดเป็นร้อยละ
83.19 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เชิงประมาณ : 1. จํานวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีจํานวน 100 คน
2. จํานวนผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระมีจํานวน 25 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ได้ระดับ 5 ดาว
ผลสะท้อน : ผลการประเมินระดับคุณภาพได้ระดับ 5 ดาว อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
3. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ
วิชาชีพพื้นฐาน มีจํานวน 55 คน
เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐานในระดับ อศจ.
ชนะเลิศ มีจํานวน 28 ทีม
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐานในระดับภาคเหนือ
มีจํานวน 6 ทีม
- ชนะเลิศ จํานวน 1 ทีม
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 2 ทีม
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 3 ทีม
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐานของผู้เรียน ได้รับรางวัล
ระดับชาติ คือ
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทคหกรรมศาสตร์ ทักษะการประยุกต์ดอกไม้
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสู่มาตรฐานสากล ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 6
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ทักษะการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เหรียญเงิน
ผลสะท้อน : ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ใน
ระดับชาติ ผลการประเมินระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าํ เร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
เชิงประมาณ : จํานวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้า 372 คน
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ผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน 245 คน จํานวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 แรกเข้า 325 คน ผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวน 288 คน รวมผู้สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 533 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวช.3 คิดเป็นร้อยละ 65.86
ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับชั้นปวส.2 คิดเป็นร้อยละ88.62
รวมค่าเฉลี่ยทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 76.47
ผลสะท้อน : ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดอยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
เชิงประมาณ : จํานวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ จํานวน 1,423 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 85.73 ของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง หน่วยมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาคเหนือ
ผลสะท้อน : ผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับ 5 ยอดเยี่ยม และได้รับ
รางวัลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา ระดับชาติ ชื่อโครงการ “สติ๊กเกอร์ คุณนะทํา” สะสมแต้ม
ความดี
3. การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาต่อ
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช. จํานวน 430 คน มีงานทํา
จํานวน 70 คน ศึกษาต่อ จํานวน 337 คน
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวส. จํานวน 660 คน มีงานทํา
จํานวน 353 คน ศึกษาต่อ จํานวน 201 คน
เชิงคุณภาพ : ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําระดับชั้น ปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 16.28
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อระดับชั้นปวช. คิดเป็นร้อยละ 78.37
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําระดับชั้นปวส. คิดเป็นร้อยละ 53.48
ผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อระดับชั้นปวส. คิดเป็นร้อยละ 30.45
ผลสะท้อน : ผลการประเมินมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช. และ
ระดับชั้น ปวส. 1,090 คน มีงานทําและศึกษาต่อ 961 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 90.66 ค่าคะแนนระดับ 5
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2) จุดเด่น
ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. ลดจํานวนการออกกลางคันของนักเรียนระดับปวช.
2. ควรพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
3. การส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน
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4. การส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะการคิด วิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5. เพิ่มการมีส่วนร่วมในพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของ
นักเรียนทุกสาขาวิชา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการดูเเลช่วยเหลือและเเนะเเนวผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการสืบสานวัฒนธรรม
3. การพัฒนาและปรับพืน้ ฐานผู้เรียนด้านทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาให้มี
ผลคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบทางการศึกษาของสถานศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
4. การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ
อิสระมากขึ้น โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทุกสาขาวิชา
เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ พร้อมทั้งติดตามนักเรียน
นักศึกษา ที่ผ่านการอบรมฯนําความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการเริ่มประกอบการธุรกิจของตนเอง
หรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
จํานวน 19 สถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีผลการดําเนินงานที่ดีในการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการ
และได้การยอมรับในสายอาชีพ
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินค่าคะแนนระดับ 4 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีทั้งหมด 12 สาขาวิชา
เชิงคุณภาพ : มีการพัฒนาแผนการสอนในแต่ละรายวิชา จํานวน 355 แผน
ผลสะท้อน : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ผลการประเมินค่าคะแนนระดับ 5 อยู่
ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ
(355 แผน)
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมิน
ค่าคะแนนระดับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
เชิงปริมาณ : จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัตทิ ี่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ
และนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 65 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนทีจ่ ัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผลสะท้อน : คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติผลการประเมินค่าคะแนนระดับ 5
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3. การจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จํานวน 65 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาทีสอน จํานวน 65 คน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 65 คน
4. จํานวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 65คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ จํานวน 65 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ผลสะท้อน : ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมิน
ระดับค่าคะแนน 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
4. การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงปริมาณ :1. จํานวนครูผู้สอนที่จัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จํานวน 65 คน
2. จํานวนครูที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จํานวน 65 คน
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3. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ จํานวน 65 คน
4. จํานวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน
จํานวน 65 คน
5. จํานวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น
ๆ จํานวน 65 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
ผลสะท้อน : ผลการประเมินค่าคะแนนระดับ 5 อยู่ในดับคุณภาพยอดเยี่ยม
5. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
เชิงปริมาณ : 1. จํานวนครูผสู้ อนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ มี
จํานวนทั้งหมด 65 คน
2. จํานวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี
มีจํานวนทั้ง 65 คน
3. จํานวนครูผสู้ อนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนมีจํานวนทั้งหมด 65 คน
4. จํานวนครูผสู้ อนที่ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 65 คน
5. จํานวนครูผสู้ อนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่
ได้รับการ ยอมรับหรือเผยแพร่ จํานวน 65 คน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 100 ของครูผสู้ อนทีไ่ ด้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งผลสัมฤทธิ์ให้ผ่านเกณฑ์การจัดและประเมินผล ผลการประเมินค่าคะแนนระดับ 5 อยู่ในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เชิงปริมาณ : จํานวนห้องเรียนห้องปฏิบัตกิ ารที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน จํานวน 46 ห้อง จากห้องเรียน ห้องปฎิบัติการของสาขาวิชาทั้งหมด 75 ห้อง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 61.33 ของห้องเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา มีระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสะท้อน : ผลการประเมินค่าคะเเนนระดับ 3 อยู่ในระดับคุณภาพดี
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เพื่อใช้บริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ ศธ.02 โปรแกรมระบบงานทะเบียนและโปรแกรมอื่น ๆ
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เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการบริหารจัดการสารสนเทศภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย อยู่ในระดับดี ระบบสามารถทําให้การทํางานดีมีประสิทธิภาพ
ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทีห่ ลากหลาย ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ
พัฒนาให้เอื้อต่อกาจัดการเรียนรู้
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
ผลสะท้อน : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ ต่อคุณภาพ ความสะอาด สวยงามของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซม
และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า น้ําประปา ระบบการสื่อสาร และระบบ
รักษาความปลอดภัย เพียงพอต่อความต้องการของครู บุคลากร และนักศึกษา
ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของครู บุคลากรและนักศึกษา ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
เชิงปริมาณ : จํานวนผู้ใช้ 40,584 คน ของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการ
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรูแ้ ละศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : 1. ด้านสถานที่ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่างเหมาะสม
สถานที่ตั้งอยู่กงึ่ กลางของสถานศึกษา การใช้บริการทําได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศน์ สวยงาม ชวนให้
ผู้เรียนเข้าใช้บริการ
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีจํานวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงพอ มีวารสารที่ทันสมัยสื่อโสตทัศนวัสดุ เพียงพอกับการใช้บริการ
3. ด้านการให้บริหาร เจ้าหน้าที่ได้ให้คําแนะนําแก่ผู้ใช้บริการ
สอบถามบรรณารักษ์ได้หลายช่องทาง
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ : มีระบบอินเทอร์เน็ต Uninet ความเร็ว 1 G ครอบคลุมห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และสํานักงาน
มีระบบอินเทอร์เน็ต Leased Line ความเร็ว 120 M ของ Cat ครอบคลุม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสํานักงาน
เชิงคุณภาพ : ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าคะแนนในระดับ 5 อยู่ใน
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ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ผลสะท้อน : นักเรียนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
มีความพึงพอใจในระดับคุณภาพดีเลิศ
4.2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
เชิงปริมาณ : 1. ร้อยละ 25 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคี
2. ร้อยละ 5.26 ของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับดีเลิศ
ผลสะท้อน : ผู้เรียนสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี ระดับ ปวส. จํานวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.14 และมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2) จุดเด่น
จุดเด่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีการพัฒนาการจัดการทั้ง 3 ด้าน ทําให้มีจุดเด่นดังนี้
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน อาศัยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการวิทยาลัย ครู บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงาน ตามมาตรฐานอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
มีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี
3. สถานศึกษามีการดําเนินงานตามแผน และมีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ
4. สถานศึกษาได้นําข้อเสนอแนะมาพัฒนาการดําเนินการของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้อย่างหลากหลายทุกสาขาวิชา
6. สถานศึกษาจัดครุภัณฑ์การศึกษาได้อย่างเพียงพอและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ
วิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม
7. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาสม่ําเสมอ มีการกําหนดแผนงานอย่างชัดเจน
มีการรายงานผลการดําเนินงานของครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพรวม ทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ ครบทุกสาขาวิชาและมีการสรุปผลการดําเนินงานอย่างเป็น
ระบบ
9. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครบทุกสาขาวิชา และมีการสรุปผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ
10. สถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ครบทุกสาขาวิชา
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11. สถานศึกษาจัดทํานวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย จัดงบประมาณอย่างเพียงพอ และ
มีการเผยแพร่
12. ผู้บริหารของสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา มีการกระจายอํานาจและเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
13. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทําเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ
และมี รายงานผลการประกันคุณภาพ ในระดับสาขาวิชา/สาขางานและระดับสถานศึกษา
14. มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการกํากับ ควบคุม ติดตามมีการประเมินผลและรายงาน
ทุกปี การศึกษาทั้งในระดับบุคคล สาขาวิชา/สาขางาน และระดับสถานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
2. ผลงานโครงงานวิชาชีพของนักศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ผลงาน
ที่นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนค่อนข้างน้อย รวมทั้งนักศึกษายังขาดทักษะในการทําเอกสารประกอบผลงาน
3. สถานศึกษายังมีการสนับสนุนด้านการให้ทุนการศึกษาและทุนวิจัย ค่อนข้างน้อย
4. บุคลากรทางการศึกษาบางท่าน ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ระบบ
สารสนเทศและการใช้งานยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
5. ระบบการติดตาม / ความพึงพอใจต่อผู้สาํ เร็จการศึกษาให้ครบทุกสาขางาน
6. ระบบตรวจสอบ ประเมินข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน เพื่อปรับปรุงระบบหรือกลไกการ
ดําเนินงาน ประกันคุณภาพของสถานศึกษา
7. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังไม่เข้าถึงครอบคลุมทุกห้องเรียน ห้องปฎิบัติการของ
สถานศึกษา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมในเเต่ละสาขาวิชา เพื่อให้สามารถจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเเรงงาน และสามารถติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง
หลักสูตรสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะความ
ต้องการของตลาดเเรงงานแก่บุคลากรครูทกุ สาขาวิชา ในโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะความต้องการ
ของตลาดเเรงงาน
2. พัฒนาบุคลากรและครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอและจัดสรร
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานกับปริมาณของข้อมูลที่มีมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา (Management information
System : MIS) เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและสะดวกในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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3. พัฒนาระบบการให้คําปรึกษาและติดตาม พัฒนาระบบการเรียนการสอนตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
4. พัฒนาด้านการบริหารจัดการ จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ จัดระบบการ
นิเทศ กํากับ ติดตามและรายงานผล
5. สํารวจความต้องการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนของครูผสู้ อน และจัดสรรงบประมาณในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน เพื่อให้สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดา้ นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทีม่ ีต่อการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนา สถานศึกษา
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเลิศ
ผลสะท้อน : ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ จากข้อมูลแบบประเมินความพึง
พอใจของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสถานประกอบการที่ทําตามตกลง
ร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จํานวน 19 แห่ง มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีเลิศ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ : ร้อยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ จากแบบสํารวจความพึง
พอใจของครูและผู้เรียนแต่ละแผนกวิชาที่มีต่อคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผลสะท้อน : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ จากแบบสํารวจความพึง
พอใจของครูและผู้เรียนแต่ละแผนกวิชาที่มีต่อคุณภาพของโครงการเชิญวิทยากร จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ผู้เชี่ยวชาญ
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา
เชิงประมาณ : สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม บริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 5 โครงการ
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1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center )
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่ออาชีพ
ประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สงู อายุ
3. โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อมอบเป็นของขวัญสร้างรอยยิ้ม
4. โครงการอบรมการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
5. โครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม
โครงการ Fix it center
ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าฉนวน
ศูนย์ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตําบลป่าเเฝก
ศูนย์ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตําบลดงเดือย
โครงการ Fix it center องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่สุขเกษม
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
โครงการ Fix it center องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตําบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลนาขุนไกร หมู่ที่ 4 ตําบลนาขุน
ไกร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเทศบาลบ้านกล้วย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลบ้านสวน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลบ้านหลุม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลปากพระ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตําบลปากเเคว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตําบลตาลเตี้ย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตําบลไกรกลาง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตําบลดงเดือย
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตูม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจัดทําหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
โครงการจิตอาสา ปันสุข สู่สังคม จัดทําโดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รบั บริการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ผลสะท้อน : ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ
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4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
เชิงปริมาณ : เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.
จํานวน 14 ผลงาน
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาคเหนือ จํานวน 3 ผลงาน
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ระดับ อศจ.
จํานวน 18 โครงงานระดับปวช. จํานวน 9 โครงงาน และระดับปวส. จํานวน 9 โครงงาน
เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ระดับ ภาค
ภาคเหนือ จํานวน 3 โครงงาน ระดับปวช. จํานวน 1 โครงงาน และระดับปวส. จํานวน 2 โครงงาน
เชิงคุณภาพ : มีผลงานของผู้เรียนเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัล Honor Awards ระดับ
เหรียญเงินในการแข่งขันระดับชาติ ชื่อผลงานใบลานตระการตา
ผลสะท้อน : ผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันระดับชาติ ค่าคะเเนนระดับ 4 ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
2) จุดเด่น
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม โครงการให้บริการวิชาการและวิชาชีวะครบทุก
สาขาวิชา โดยการสอนหลักสูตรระยะสั้นและโครงการ Fix it center
2. สถานศึกษาจัดทํานวัตกรรม โครงงาน งานวิจัย จัดงบประมาณอย่างเพียงพอ
และมีการเผยแพร่
3. ผู้บริหารของสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นํา มีการกระจายอํานาจและ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การจัดทําเอกสารคู่มือการประกัน
คุณภาพ และมีรายงานผลการประกันคุณภาพ ในระดับสาขาวิชา/สาขางานและระดับสถานศึกษา
5. มีปฏิทินการปฏิบัติงานในการกํากับ ควบคุม ติดตามมีการประเมินผลและ
รายงานทุกปีการศึกษาทั้งในระดับบุคคล สาขาวิชา/สาขางาน และระดับสถานศึกษา
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาด้านการเผยแพร่ผลงานผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้แผนกวิชาเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ความรู้ผู้เรียน
3. พัฒนาด้านการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการอย่างเป็นระบบ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนาทักษะผูเ้ รียนด้านผลงานที่เป็นโครงงานทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ ให้ผู้เรียนได้นําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน และอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดทําเอกสารประกอบโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน
2. สนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําผลงานวิจัยให้มากขึ้น และ
ส่งเสริม ให้ครูได้คิดค้นจัดทําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
3. สถานศึกษาติดตามการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการอย่าง
เป็นระบบ
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ส่วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 จํานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
(ค่าน้ําหนักxค่า
น้ําหนัก คะแนน
คะแนน)
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
20
5
100
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
3
4
12
อาชีวศึกษา (V-NET)
ผลรวมคะแนนที่ได้
112
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)
97.39
/ 115
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
(ค่าน้ําหนักxค่า
น้ําหนัก คะแนน
คะแนน)
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
3
5
15
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2
4
8
ผลรวมคะแนนที่ได้
23
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)
92.00
/ 25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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ข้อการประเมิน

ค่า
ค่า
น้ําหนัก คะแนน
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2
5
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
2
5
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
95
15
5
3.3 การมีงานทําและศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษา

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ําหนักxค่า
คะแนน)
10
10
100.00
75

ผลรวมคะแนนที่ได้
95
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)
100
/95
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
คะแนนที่ได้
น้ําหนัก คะแนน
(ค่าน้ําหนักxค่า
คะแนน)
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
2
5
10
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
3
3
9
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้
19
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
76.00
25
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ค่า
ค่า
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
น้ําหนัก คะแนน
(ค่าน้ําหนักxค่า
คะแนน)
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
2
5
10
2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
3
5
15
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
2.3 การจัดการเรียนการสอน
5
5
25
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3
5
15
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
2
4
8
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
2
3
6
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้
79
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
92.94
85
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษายอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ข้อการประเมิน

ค่า
น้ําหนัก

ค่า
คะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ําหนักxค่า
คะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา

2
2
2

5
5
5

10
10
10

ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65

65
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบตั ิ
ข้อการประเมิน

ค่า
น้ําหนัก

ค่า
คะแนน

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6
5
ผลรวมคะแนนที่ได้
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30

คะแนนที่ได้
(ค่าน้ําหนักxค่า
คะแนน)
30
30
100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
(ค่าน้ําหนักxค่า
น้ําหนัก คะแนน
คะแนน)
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5
5
25
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
2
5
10
สอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
2
5
10
ผลรวมคะแนนที่ได้
45
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
100
45
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรูย้ อดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คะแนนที่ได้
ข้อการประเมิน
ค่า
ค่า
(ค่าน้ําหนักxค่า
น้ําหนัก คะแนน
คะแนน)
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3
4
12
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนที่ได้
12
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) /
80.00
15
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2562
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษายอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
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ร้อยละ
97.87
97.39
92
100
94.15
76
92.94
100
100
95
100
80
96.00
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานําผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกําหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
1. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง
ตามหลั ก การ ทฤษฎี และเเนวปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ เ รี ย น เพื่ อ เป็ น ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาในการทดสอบ
ร ะ ดั บ ช า ติ ( V-NET) แ ล ะ มี ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย
ระดั บ ชาติ ที่ สู ง ขึ้ น และเข้ า ร่ ว มโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิ ช าชี พ เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาฝี มื อ ให้ เ ป็ น ที่
ต้องการและยอมรับของตลาดเเรงงาน
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1. การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะในการเป็ น
ผู้ ป ระกอบการหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระมากขึ้ น
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยทุก
สาขาวิชา เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ พร้อมทั้ง
ติ ด ตามนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ ผ่ า นการอบรมฯนํ า
ความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการเริ่มประกอบการ
ธุรกิจของตนเอง หรือสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
เดิมได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนทุกเสาขาวิชา
เข้า ร่วมเเข่ ง ขันทั กษะวิ ช าชี พระดั บหน่ วย ระดับ
อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ ในโครงการเเข่ ง ขั น
ทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ระดับ อศจ. ระดับภาค
ระดับชาติ โดยนักเรียน นักศึกษา
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
และเเข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ ตามนโยบายระเบี ย บ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย
3D และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุโขทัย ร้อยละ 90 และสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการเเข่งขันในโครงการเเข่งขันทักษะ
วิ ช าชี พ ระดั บ หน่ ว ย ระดั บ อศจ. ระดั บ ภาค
ระดับชาติ
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึ 1. พัฒนาระบบการดูเเลช่ วยเหลือและเเนะเเนว
ประสงค์
ผู้เรียนให้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กํ า หนด เพื่ อ ลดปั ญ หาการออกกลางคั น ดั ง นี้ 1
โครงการการติ ด ตามผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ นํ า
ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับตลาดเเรงงาน โดยติดตาม
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา และนํ า ข้ อ มู ล ที่
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้ในการ
จัดการเรียนการสอน และสามารถจัดหาตําเเหน่ง
งานว่างตามที่นักศึกษาเเจ้งความจํานง 2. โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่
2 การประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือและกําหนดรูปแบบการดูเเลผู้เรียนร่วมกัน
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ
ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการเข้า
ประชุ ม ผู้ ป กครองไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 และ
ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการเเก้ไขปัญหาให้เเก่บุตรหลานได้ 3. กิจกรรม
พบครู ที่ ป รึ ก ษา Homeroom ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ข อง
สั ป ดาห์ การพบกั น ระหว่ า งครู ที่ ป รึ ก ษาและ
นั ก เรี ย นเพื่ อ ติ ด ตามพฤติ ก รรมของผู้ เ รี ย นอย่ า ง
ใกล้ ชิด แจ้ ง ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ อบรมด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เเก่ผู้เรียน รวมทั้งการ
ออกเยี่ยมบ้านศึกษาสภาพเเวดล้อมในครอบครัว
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลและวางเเผนพัฒนาหรือเเก้ไข
ปัญหาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ลดการออกกลางคัน
มากขึ้ น การพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ โดยเพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย นใน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ เช่ น กิ จ กรรมเเข่ ง ขั น องค์ ก ารวิ ช าชี พ
กิ จกรรมเข้ าค่ายลูก เสื อ เข้า ร่ว มกิจกรรมวั นชาติ
ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ กิ จ กรรมกี ฬ าและ
นันทนาการ กิจกรรมเยาวชนคนดี ศรีอาชีวะ และ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรม
“สติ๊กเกอร์ คุณนะทํา” สะสมแต้มความดี ที่กระตุ้น
และจู ง ใจให้ ผู้เรี ยนสี ส่ว นร่ วมในกิจกรรมมากขึ้ น
และอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเพื่อให้เกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะ หรื อ ปรั บ ปรุ ง
รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ กํ า หนด
รายวิชาเพิ่มเติม ในเเต่ละสาขาวิชา โดยอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรสมรรถนะความต้องการ
ของตลาดเเรงงานแก่ บุ ค ลากรทุ ก สาขาวิ ช า ใน
โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะความ
ต้องการของตลาดเเรงงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้มีค วามทัน สมัย สอดคล้องกั บความ
ต้องการของตลาดเเรงงาน
1. ยกระดับคุณภาพของเเผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ และบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยวางเเผนจัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้ ด้ า นการจั ด ทํ า เเผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ก่
ครู ผู้ ส อน และเสริ ม สร้ า งการคิ ด ค้ น นวั ต กรรม
จัดการเรียนรู้ โดยเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ PLC (Professional Learning
Community) เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
จัดทําเเผนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้และเเก้ไขปัญหาผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ของตนเองและนําไปใช้เเก้ไขปัญหาในชั้น
เรียนได้ โดยวางเเผนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
การทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
สถานศึกษาและความต้องการของผู้เรียนแก่ครูผู้สอน
ทุกคน และสร้างช่องทางในการเผยเเพร่ผลงานวิจัย
ของครูผู้สอนให้มากขึ้น
3. สํ า รวจความต้ อ งการเข้ า ถึ ง ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ของครู ผู้ส อน และจัดสรรงบประมาณในโครงการ
พั ฒ น า ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ โ ด ย ก า ร จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ในชั้น
เรี ย น เพื่ อ ให้ ส ามารถนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสถานศึกษา
1.พั ฒ นาบุ ค ลากรและครุ ภั ณ ฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ําเสมอและจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามทั น สมั ย รองรั บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานกับ
ปริมาณของข้อมูลที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา (Management information
System : MIS) เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและ
สะดวกในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 2. พัฒนาอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม
สําหรับใช้งานและมีความทันสมัยเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ โดยสํารวจความพึงพอใจและความต้องการ
พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
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2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
จัดทําแผนและสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ เช่น โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
และปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และจัดระบบ
การนิเทศ กํากับ ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินการพัฒนา
1. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึก
สถานประกอบการ เพื่อนําประสบการณ์วิชาชีพมาใช้
ในการจั ด การเรี ย นการสอนกั บ ผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด
สมรรถนะด้านอาชีพตรงความต้องการของตลาดเเรง
งาน โดยจัดทําโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
ครู อ าชี ว ศึ ก ษาในสถานประกอบการ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2563
2. พัฒนาความรู้ด้านอาชีพของผู้เรียนร่วมกับครูพิเศษ
ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดทํา
โครงการจั ด หาผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะสาขางานจาก
ภายนอกสถานศึกษา มาพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางาน
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
1. ส่ ง เสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมในการบริ ก ารชุ ม ชน
วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา โดย
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมจิตอาสา และ
สร้างนวัตกรรมในการบริการชุมชน บริการวิชาการ
บริการวิชาชีพ และสามารถไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนวัตกรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน โดยวาง
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย
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แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ
กิจกรรม)
เเผนโครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขางาน
จากภายนอกสถานศึกษามาพัฒนาผู้เรียน
1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้เข้า
ร่วมการประกวด เเข่งขัน ในระดับที่สูงขึ้น โดย
วางเเผนโครงการต่ า งๆ ที่ ส นั บ สนุ น ด้ า น
งบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการเผยแพร่ผลงาน
ผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย
เช่ น โครงการประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ และโครงการสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่
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