
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ำน ำ 
  

          รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ฉบับนี้จัดท าขึ้น 
ตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 34 วรรคสองและ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 17 
ก าหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3  ก าหนดใหห้น่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้เพื่อน าผลการ ประเมินคุณภาพไป
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป  

  
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย      

มิถุนายน  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สำรบญั  
       หน้า  

 ค าน า 
 สารบัญ  
 ส่วนท่ี 1   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                             1 
 ส่วนท่ี 2   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                             6   
 ส่วนท่ี 3   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                  44  
 ส่วนท่ี 4   รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา            47 
 ส่วนท่ี 5   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา   51                
              ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
 ส่วนท่ี 6   แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                  57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ส่วนที่ 1 
บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 

 
  
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังขึ้นตามความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 016 ลงวันท่ี 29 
กันยายน พ.ศ. 2515 และเพื่อขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระยะท่ี 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นาย
ภิญโญ สาธร จึงประกาศจัดต้ังโรงเรียนเกษตรกรรมข้ึนใหม่อีก 10 แห่ง ต้ังแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 
เป็นต้นไป 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต้ังอยู่ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 4  ถนนจรดวิถีถ่อง (ตรงข้ามวัดคุ้ง
วารี) หมู่บ้านบ้านบึง  เลขท่ี  16  หมู่ท่ี 7  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  อยู่ห่างจากอ าเภอ
สวรรคโลก ประมาณ  6  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ  36  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ  474  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีท้ังส้ิน  832  ไร่ 1 งาน 14  ตารางวา  ในปีการศึกษา 
2562สถานศึกษามีจ านวนครูและบุคลากร เจ้าหน้าท่ีทางการศึกษาท้ังหมด 64 คน และมีจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท้ังหมด 788 คน  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สรุปได้ดังนี้  
       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
           1.1 ผลสัมฤทธิ์  
       การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย จ านวน 3 มาตรฐาน 9 
ประเด็นการประเมินนั้น มีผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ มีผลการประเมิน 92.34 
 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการศึกษา มีผลการประเมิน 88.29 
 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีผลการประเมิน 95.00 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.00 
          1.2 จุดเด่น 
        จากผลการด าเนินการตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า มีผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ท่ีเป็นจุดเด่น 
คือ ระดับคุณภาพ “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
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   1.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
   1.2.2 การจัดการเรียนการสอน  
   1.2.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน  
   1.2.4 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
   1.2.5 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
   1.2.6 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  
   1.2.7 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี  
   1.2.8 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
         1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
        จากผลการด าเนินการตามประเด็นการประเมิน พบว่า มีจุดท่ีควรพัฒนาเพื่อให้ผลการด าเนินการไปสู่ระดับ
คุณภาพ “ยอดเยี่ยม” ได้แก่ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   1.3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน  
   1.3.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
   1.3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
   1.3.4 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  การบริการชุมชน
และจิตอาสา 
   1.3.5 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
   1.3.6 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   1.3.7 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม  
   1.3.8 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   1.3.9 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
   1.3.10 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา 
   1.3.11 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
   1.3.12 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
   1.3.13 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
   1.3.14 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
   1.3.15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.3.16 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  
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          1.3.17  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 เพื่อให้การด าเนินการของสถานศึกษา ไปสู่ระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ดังต่อไปนี้ 
   1.4.1 ครูและบุคลากรร่วมกันช่วยดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพื่อลดการออกกลางคัน และท าให้
จ านวนผู้เรียน ส าเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
   1.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ (V –NET)  
   1.4.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการ
เขียนแผนธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษท่ี 21 
   1.4.4 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
   1.4.5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการห้องสมุด ศูนย์ ICT รวมท้ัง
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 –
2564 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความเช่ือมันให้กับผู้เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ดังนี้ 
        พันธกิจท่ี 1  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษาทุกคนท า
โครงการสร้างงานสร้างรายได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร                        
          1.1 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ 
หรือโครงงานวิชาชีพ (Project Based Learning) 
          1.2 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Learning by Doing ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง 
          1.3 กลยุทธ์ที ่ 3  สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มของสถานศึกษาและฟาร์มของสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดทักษะด้านอาชีพอย่างแท้จริง 
        พันธกิจท่ี 2 ใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการฝึกทักษะ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง 
          2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศให้ทันสมัย 
          2.2 กลยุทธ์ที่ 2 แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลท่ีเช่ียวชาญฐานอาชีพต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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          2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหรือฟาร์มท่ีประสบความส าเร็จ 
ท้ังการฝึกงานและการเรียนระบบทวิภาคี 
        พันธกิจท่ี 3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพฒันาตนเองให้อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
          3.1 กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
และขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
          3.2 กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาสัปดาห์ละ 1 วัน  
          3.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรใน 
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี 
        พันธกิจท่ี 4 จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีความสะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม  จ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
          4.1 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ถนน และสวัสดิการต่างๆให้อยู่ในสภาพดี ใช้งาน
ได้ 
          4.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุง งานฟาร์มของวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมท่ีจะให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติจริงจน
เกิดทักษะอาชีพ ครบวงจร 
          4.3 กลยุทธ์ที่ 3 ตกแต่งดูแลภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 โดยเป็นการจัดการศึกษา
ระดับช้ันปวช.เปิดประเภทวิชาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมและระดับปวส. เปิด
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ช่างกลเกษตร และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
        1. จัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการมีงานท าและความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
        2. จัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลเกษตร 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ได้แก ่
       4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ    
           วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practice) ในปีการศึกษา 2562 
ดังนี ้ 
                 1. ทวิภาคี Excellent Model School  ได้เริ่มในปีการศึกษา 2559 จนปัจจุบัน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย ได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท เบทาโกร จ ากัด มหาชน ในระดับ ปวส. สาขาวิชา 
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สัตวศาสตร์ จากการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท เบทาโกร จ ากัด มหาชน ในครั้งนี้ ส่งผลให้วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้เป็น 1 ใน 46 วิทยาลัย ท่ีเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี (Excellent Model School) เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 โดยมีพิธีลงนาม MOU Excellent Model 
School  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยการศึกษาระบบทวิภาคีนี้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานฟาร์ม ห้องปฏิบัติการต่างๆ และในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาวิชาช่างกลเกษตร ร่วมกับ บริษัทน้ าตาลทิพย์สุโขทัย จ ากัด เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา  
                 2. ความร่วมมือต่างประเทศ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนห้องเรียน 2 ภาษา โดยเห็นถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศ ท่ีมีความจ าเป็นในการประกอบอาชีพใน
ปัจจุบัน โดยจัดครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนร่วมกับครูประจ าการ รวมถึงภาษาอื่นๆ ท่ีนักเรียน นักศึกษามีความสนใจ 
เช่น ภาษาจีน เป็นต้น โดยวิทยาลัยมีโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน ส าหรับนักศึกษาท่ีสนใจ
เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติม โดยระยะเวลาแลกเปล่ียนฯ ประมาณ 3 – 4 เดือน นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีความร่วมมือ
กับประเทศอื่นๆ ในการฝึกประสบการณ์ ฝึกงานยังต่างประเทศ เช่น ประเทศอิสราเอล ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเดน
มาร์ค เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์การท างาน นักศึกษา  ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ทักษะ ภาษา และอื่นๆให้กับ
นักเรียน นักศึกษา สามารถน าไปพัฒนาตัวเองและในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
                 3. ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับการคัดเลือกเป็น Excellent 
Center ท่ีมีความโดดเด่นและความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวเกษตร มุ่งพัฒนาไปสู่ Digital Farming to Aggri-
Tourism สถานศึกษาดิจิทัลฟาร์ม พัฒนาสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพืน้ฐำนของสถำนศกึษำ 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ท่ีอยู่ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 16 หมู่ 7 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 
  โทรศัพท์ 0-5591-1076  โทรสาร 0-5591-1080 
  E-mail st.sukhothai2561@gmail.com  Website www.stcat.ac.th 
  ประวัติสถำนศึกษำ 
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดต้ังขึ้นตามความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 016 ลงวันท่ี 29 
กันยายน พ.ศ. 2515 และเพื่อขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระยะท่ี 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นาย
ภิญโญ สาธร จึงประกาศจัดต้ังโรงเรียนเกษตรกรรมข้ึนใหม่อีก 10 แห่ง ต้ังแต่วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 
เป็นต้นไป 
 โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย จึงเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึง่ท่ีถูกจัดต้ังขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรกเมื่อวันท่ี  17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2520  ได้รับการพิจารณา
ยกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัย  สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา  ต้ังแต่วันท่ี  8  
กันยายน  พ.ศ. 2524  ต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เมื่อวันท่ี  26  กันยายน  
พ.ศ. 2539 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ได้มีการพฒันาขึ้นเป็นล าดับจนกระท่ังปี พ.ศ. 2540  
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประเภทวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  และมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2547 
1.1.2    ขนาดและท่ีต้ัง 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต้ังอยู่ตรงหลักกิโลเมตรท่ี 4  ถนนจรดวิถีถ่อง (ตรง
ข้ามวัดคุ้งวารี) หมู่บ้านบ้านบึง  เลขท่ี  16  หมู่ท่ี 7  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  อยู่ห่าง
จากอ าเภอสวรรคโลก ประมาณ  6  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ  36  กิโลเมตร  และมีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  474  กิโลเมตร  มีพื้นท่ีท้ังส้ิน  832  ไร่ 1 งาน 14  ตารางวา  มีสภาพพื้นท่ี
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เป็นท่ีราบลุ่ม  น้ าขังโดยเฉพาะในฤดูฝน  ซึ่งวิทยาลัยฯ  มีการสร้างคันกั้นน้ ารอบพื้นท่ีของวิทยาลัยฯ  เพื่อป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 
 แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบลุ่มดังกล่าวท าให้วิทยาลัยฯเกิดปัญหาน้ าท่วม  
เนื่องจากฤดูน้ าหลากน้ าจากแม่น้ ายมไหลเข้าท่วมพื้นท่ีท้ังหมดของวิทยาลัยฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ  ประสบปัญหาน้ าท่วม  
มาแล้วจ านวน  3  ครั้ง  คือ  พ.ศ. 2523  พ.ศ. 2538  และ พ.ศ. 2544  ปัญหาน้ าท่วมแต่ละครั้งท าให้เกิด
ความเสียหายต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก 
1.1.3    สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต้ังอยู่ในเขตชนบท ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัด
สุโขทัย  สภาพโดยท่ัวไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  มี
แหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน และเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน 
 ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต าบลย่านยาว  มีจ านวน  12  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนท้ังหมด  2,947  
ครัวเรือน  ประชากร  8,490  คน  ชาย  3,968  คน  หญิง  4,522  คน  หมู่บ้านท่ี 7  เป็นท่ีต้ังของสถานศึกษา  
มีครัวเรือน  200  ครัวเรือน  ประชากร  541  คน  ชาย  267  คน  หญิง  274  คน 
 การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีท้ังการ
เพาะปลูก  และเล้ียงสัตว์  พืชส าคัญได้แก ่  ท านาข้าว นาผักบุ้ง สวนใบตองกล้วยตานี ท าไร่อ้อย ไร่ถั่วเหลือง ไร่
ข้าวโพด สวนผลไม้เช่น มะม่วง มะปราง ฯลฯ การเล้ียงสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเล้ียงโคนม  โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่ง
โรงงานผลิตภัณฑ์นมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และบางส่วนผลิตน้ านมเพื่อจ าหน่ายในตลาดชุมชน
วัดคุ้งวารีนอกจากนี้ประชากรในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และอื่น ๆ 
 ด้านสังคมและการเมือง ชุมชนย่านยาวเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีต้ังส านักงานเขตบริการการศึกษาพื้นฐาน เขต 2  จังหวัดสุโขทัย  
มีโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  1 แห่ง  มีท่ีพักสายตรวจของต ารวจ
อ าเภอสวรรคโลกบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ  1  แห่ง  ชุมชนย่านยาวมีลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลย่านยาว  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการ
การเมือง 
  
  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตรท้ังใน และนอกระบบ 
ต้ังแต่ต้นดังนี้ 
ปีการศึกษา   2522   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2520  
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ปีการศึกษา 2524          จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ประเภท
วิชาเกษตรกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2515 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ปีการศึกษา 2526           จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในภาคนอกระบบ คือ จัดสอนเกษตรกรและเยาวชน
นอกโรงเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ัน และหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรม
เคล่ือนท่ี 
ปีการศึกษา 2527          ได้เปล่ียนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2527 แทนหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พ.ศ. 2515  และได้เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) พ.ศ. 2527 สาขาวิชาโคนม 
ปีการศึกษา 2528         เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  พ.ศ. 2527 
                                        สาขาวิชาพืชไร่นา 
ปีการศึกษา 2530  เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2530 อีก 1 หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2531           เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ เพิ่มเติมส าหรับเยาวชนที่เรียนจบ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ป.6) และอยู่ภาคนอกโรงเรียน  โดยจัดเป็นการเรียนการสอน ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) การปฏิบัติงานได้จัดเปิดโรงเรียนผู้ใหญ่เกษตรกรรมสุโขทัยควบคู่กันไป
ด้วย 
ปีการศึกษา 2533            เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 
พ.ศ. 2533) และเปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค พ.ศ. 2533 สาขาวิชาโคนม  
ปีการศึกษา 2536          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2536 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2538          กรมอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้เปิดวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม   ซึ่ง
วิทยาลัยฯ ได้สนองนโยบาย โดยเปิดวิทยาลัยชุมชนสวรรคโลกขึ้น และเปิดการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2538 ส าหรับวิทยาลัยชุมชน 
ปีการศึกษา 2539           เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยกรรม ในวิทยาลัย
ชุมชนขึ้นอีก 1 หลักสูตร และจากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยเกษตรกรรมทุกแห่งรับนักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(สปช.) และนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ัวไป ท่ีมีความประสงค์จะเรียนวิชาชีพเกษตร ในโครงการปฏิรูป
การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยมอบหมายให้วิทยาลัยฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดพิษณุโลก   จ านวนท้ังส้ิน 1,200 คน และในการจัดการเรียนการสอนเปล่ียนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ. 2538  
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ปีการศึกษา 2540        กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยฯ เปิดรับนักเรียนเฉพาะหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตเท่านั้น และให้ยกเลิก
วิทยาลัยชุมชน 
ปีการศึกษา 2541        วิทยาลัยฯ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาท้ังระดับ ปวช. และปวส. โดยในการจัดการ
เรียนการสอนระดับ ปวช. เปล่ียนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 (เพิ่มเติม พ.ศ.2541) ประเภท
วิชาเกษตรกรรม  
สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี และระดับ ปวส.ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 
ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษา 2542         การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ในประเภทวิชาเกษตรกรรม ได้เปล่ียน
จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มาเป็นสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2545       เพิ่มสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรมอีก 2 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และสาขาวิชาช่างกลเกษตร 
ปีการศึกษา 2556          วิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พาณิชยการ และ
อุตสาหกรรมในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเปิดสอนในสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
  สภาพชุมชน 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ต้ังอยู่ในเขตชนบท  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัด
สุโขทัย  สภาพโดยท่ัวไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  มี
แหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน  และเป็นสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต าบลย่านยาว  มีจ านวน  12  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนท้ังหมด 
2,947 ครัวเรือน  มีจ านวนประชากร 8,822 คน  หมู่บ้านท่ี 7  เป็นท่ีต้ังของสถานศึกษา 
      
  สภาพเศรษฐกิจ 
        การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีท้ังการเพาะปลูก  
ประมง  และเล้ียงสัตว์  พืชส าคัญได้แก่  ข้าว  อ้อย  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด  กล้วย (ใบตองจากกล้วย)  ไม้ผลต่าง ๆ  
เป็นต้น  การเล้ียงสัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  การเล้ียงโคนม  โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นมของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย  และบางส่วนผลิตน้ านมเพื่อจ าหน่ายในตลาดชุมชนวัดคุ้งวารีนอกจากนี้ประชากรในชุมชน
ยังประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  และอื่น ๆ 
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  สภาพสังคม 
          ชุมชนย่านยาวเป็นท่ีต้ังของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ท่ีต้ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 2  จังหวัดสุโขทัย  มีโรงเรยีนประถมศึกษา  
จ านวน  4  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  1  แห่ง  มีท่ีพักสายตรวจของต ารวจอ าเภอสวรรคโลกบริเวณ
ทางเข้าวิทยาลัยฯ  1  แห่ง  ชุมชนย่านยาวมีลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรท่ีเป็นข้าราชการการเมือง 

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 165 0 0 165 

ปวช.2 203 0 0 203 
ปวช.3 185 0 0 185 

รวม ปวช. 553 0 0 553 

     

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 38 12 50 
ปวส.2 32 20 52 

รวม ปวส. 70 32 102 
   
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 53 26 49.06 

ปวส.2 48 45 93.75 
รวม 101 71 70.30 
  
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 81 29 35.80 

ปวส.2 97 52 53.61 
รวม 178 81 45.51 
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ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

19 19 19 

ข้าราชการพลเรือน 1 - - 

พนักงานราชการครู 3 3 3 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 4 3 4 
เจ้าหน้าท่ี 12 - - 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

22 - - 

รวม ครู 26 25 26 

รวมทั้งส้ิน 64 25 26 
   

ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 
อุตสาหกรรม 1 0 1 

พาณิชยกรรม 2 1 3 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 3 2 5 
ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 6 3 9 
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ข้อมูลอำคำรสถำนท่ี 
 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 
อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 5 
อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 3 
อาคารอื่น ๆ 1 

รวมทั้งส้ิน 16 
   
ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 17.00 

งบด าเนินงาน 2.00 

งบลงทุน 1.00 
งบเงินอุดหนุน 7.00 

งบรายจ่ายอื่น 1.00 
รวมทั้งส้ิน 28.00 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคมเจริญ 
  อัตลักษณ์ 
  รอบรู้เกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรกรมืออาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
  ศูนย์แลกเปล่ียนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตรผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพสู่
เกษตรมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษาทุกคนท า
โครงการสร้างงานสร้างรายได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร 
 2. ใช้เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการฝึก
ทักษะ สร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง 
 3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
  เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถท าโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร 
 2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้แก้ปัญหาในการท างานด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 3. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานฟาร์มของสถานศึกษาและฟาร์มในสถานประกอบการ และเกิดทักษะ
ด้านอาชีพ 
 4. ครูและนักเรียน นักศึกษามีระบบเครือข่ายในการด าเนินงานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญฐาน
อาชีพต่างๆและจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 6. สถานศึกษาได้ท าความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการและฟาร์มต่างๆ เพื่อร่วมกันจัดการ
เรียนการสอนแบบทวิภาคี 
 7. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (ความรับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย) 
 8. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 9. นักเรียน นกัศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของสถานศึกษา 
 10. อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ถนน และสวัสดิการต่างๆอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้ 
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 11. ฟาร์มของวิทยาลัยมีความพร้อมส าหรับให้นักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง 
 12. ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมารเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะหรือโครงงาน
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสอนท่ีหลากหลายและมีความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานประกอบการตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ 
  1. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะหรือโครงงานวิชาชีพ (Project Based 
Learning) ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหลักการ Learning by Doing ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
 3. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มของสถานศึกษาและฟาร์มสถานประกอบการเพื่อให้เกิด
ทักษะด้านอาชีพอย่างแท้จริง 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และเครือข่ายสารสนเทศให้ทันสมัย 
 5. แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลท่ีเช่ียวชาญฐานอาชีพต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. สร้างความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หรือฟาร์มท่ีประสบความส าเร็จท้ังการ
ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์และการเรียนระบบทวิภาคี 
 7. สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน และขับเคล่ือน
สถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่งคง 
 8. จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนา สัปดาห์ละ 1 วัน 
 9. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองท่ีดี 
 10. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ถนนและสวัสดิการต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 
 11. ปรับปรุงงานฟาร์มของวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมท่ีจะให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงจนเกิด
ทักษะอาชีพ ครบวงจร 
 12. พัฒนาตกแต่ง ดูแลภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
 
 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทท่ี 6 โรงเรียนท่ีได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

ประเภทท่ี 3 นักเรียนปัจจุบันน าไปใช้และขยายผลดีเด่น รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

ผลการประเมินหน่วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดีเด่น(อกท.) ระดับภาคเหนือ หน่วยสุโขทัย มาตรฐานเหรียญทอง 3 
ปีซ้อน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
องค์การเกษตรกรใน

อนาคตแห่งประเทศไทย 
(อกท.) 

จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
บ้านอัจฉริยะ (Smart Home)  รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง (Coffee Honey Scrub) รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

น้ าพริกมันหัวเกรียน รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประเภทท่ี 1 การด าเนินงาน
ภายในวิทยาลัยดีเด่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ประเภทท่ี 4 ราษฎรที่ได้รับ
ความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

หน่วย อกท. มาตรฐานดีเด่น 
รางวัลอื่น 

ๆ 
ภาค 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 

หน่วย อกท.ด าเนินกิจกรรมดีเด่นมาตรฐานเหรียญทอง 3 ปีซ้อน ชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

อกท.หน่วยสุโขทัย ได้รับรางวัลหน่วยที่มีความประพฤติและร่วม
กิจกรรมดีเด่น มาตรฐานเหรียญทอง 
 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

Honor Award ประเภทท่ี 8 ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) 

ชนะเลิศ จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ 
ผู้บริหารดีเด่น วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนิมิตร อาศัย  
ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนฤชา ล่ิมภูษิตเจริญ  
ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางจงกล เช้ือบุญมี  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางภัทราภรณ์ ทัพบ ารุง  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางมนัส ภูมิวัฒน ์ 
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสุกัญญา ณ น่าน  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายบรรพต วันทอง  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสมคิด เทพวีระ  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพิบูลย์ ยะโสธร  
ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกาญจนา เฟื่องเงิน  
ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรัตติกา เล่ือนชิด  
ครูผู้สอนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายปราสาท จุลพวก  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายประเสริฐ ทับอุ่น  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจินตนา จ านงค์ศรี  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมิตร พุดซ้อน  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายดิถ ีวงศ์สวาสด์ิ  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิริ  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกานต์ระว ีภุมมาพันธุ์  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางอรัญญา เกี่ยวพันธ ์ 
 ึครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพิชญา กษิรักษ์  
ครูดีเด่นด้านสร้างช้ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายด ารง ด้วงแห้ว  
ครูดีเด่นด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล  
ครูดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธีระศักดิ์ มูลข า  
ครูดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ งานวันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิจวรรณ พรมล าพัด  
ครูดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสุรเชษฐ์ จันทร์หอม  
ครูดีเด่นด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสุกัญญา หิสวาณิชย์  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิตยา ค าเงิน  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรภีพร เบ้าทอง  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัยนา บุญเหลือ  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายบรรจบ จาดอินทร์  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอรจิรา แว่นวิชัย  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนพดล เจนตลอด  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมหมาย ตรุณี  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนพวรรณ เจนตลอด  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางทวีป คอคง  
รางวัลบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น วันครู 16 มกราคม 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายดิถ ีวงศ์สวาสด์ิ  
เครื่องให้ปุ๋ยทางน้ า ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ 
(ครูท่ีปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายมิตร พุดซ้อน  
เครื่องล้างผลไม้ ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ (ครู
ท่ีปรึกษาผลงาน) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณัฐพร ศรีแจ่ม  
เต้าฮวย Healthy ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ครู
ท่ีปรึกษาผลงาน) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจินตนา จ านงค์ศรี  
เต้าฮวย Healthy ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ครู
ท่ีปรึกษาผลงาน) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิริ  
เต้าฮวย Healthy ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ครู
ท่ีปรึกษาผลงาน) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายบรรพต วันทอง  
อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์ ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (ครูท่ีปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายบรรพต วันทอง  
อุปกรณ์ใส่ปุ๋ย ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครูท่ี
ปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายบรรพต วันทอง  
อุปกรณ์พรวนดินก าจัดลูกหญ้า ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ครูท่ีปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิริ  
เครื่องคว้านหน้าก้อนเห็ด ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ (ครูท่ีปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจินตนา จ านงค์ศรี  
เครื่องคว้านหน้าก้อนเห็ด ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ (ครูท่ีปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิจวรรณ พรมล าพัด  
ขวดค่ันเวลา ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนรุักษ์พลังงาน (ครูท่ี
ปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางอรัญญา เกี่ยวพันธ ์ 
เต้าฮวย Healthy ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ครู
ปรึกษาผลงาน) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายประเสริฐ ทับอุ่น  
อุปกรณ์กดหัวโช๊คหน้ารถจักรยานยนต์ ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐ์ด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต (ครูท่ีปรึกษาผลงาน) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสุรเชษฐ์ จันทร์หอม  
เครื่องตัดข้าวดีด 4 ใบพัด ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการประกอบ
อาชีพ (ครููท่ีปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรภีพร เบ้าทอง  
ขวดค่ันเวลา ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์เพื่อการอนรุักษ์พลังงาน (ครูท่ี
ปรึกษาผลงาน) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  
น าเสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
เกษตรกรรม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  
ผลงาน "ขวดค่ันเวลา" ระดับ ปวส. (ครูท่ีปรึกษา) ในการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์  
ทักษะการจัดดอกไม้ ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชาชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครูผู้ฝึกทักษะ) 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพะเยา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 
นายนิมิตร อาศัย  
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายนิมิตร อาศัย  
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ อกท. 

ชนะเลิศ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนิมิตร อาศัย  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย 

ชนะเลิศ จังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

นายไชยา ประพันธ์ศิร ิ 
ผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนฤชา ล่ิมภูษิตเจริญ  
ผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางจงกล เช้ือบุญมี  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรัตติกา เล่ือนชิด  
ครูผู้สอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกาญจนา เฟื่องเงิน  
ครูผู้สอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง  
ครูผู้สอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมิตร พุดซ้อน  
ครูผู้สอน ด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางลาวัลย์ ภู่เจริญ  
ครูผู้สอน ด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิริ  
ครูผู้สอน ด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์  
ครูผู้สอน ด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิจวรรณ พรมล าพัด  
ครูผู้สอน ด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกานต์ระว ีภุมมาพันธุ์  
ครูผู้สอน ด้านสร้างช่ือเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล  
ครูผู้สอน ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายปราสาท จุลพวก  
ครูผู้สอน ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจินตนา จ านงค์ศรี  
ครูผู้สอน ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางอรัญญา เกี่ยวพันธ ์ 
ครูผู้สอน ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิตยา ค าเงิน  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรัญญา จันทร์ศรี  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพิชญา กษิรักษ์  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ว่าท่ี ร.ต.พิสันต์ เขียวหวาน  
บุคลากรทางศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิโรจน ์ใจประเสริฐ  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัยนา บุญเหลือ  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรภีพร เบ้าทอง  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณธรรศ ธีรกุลวรรธ  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชิน เบาบาง  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางประหยัด เบาบาง  
บุคลากรทางศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมหมาย ตรุณี  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนพดล เจนตลอด  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางทวีป คอคง  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนพวรรณ เจนตลอด  
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานดีเด่jน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางภัทราภรณ์ ทัพบ ารุง  
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ช่ือผลงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอสเพื่อสุขภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางจงกล เช้ือบุญมี  
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ช่ือผลงาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอสเพื่อสุขภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายจักรกฤษณ์ ทัพบ ารุง  
ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศษสตร์ฯ ช่ือผลงาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอสเพื่อสุขภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

  
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธันยพร สนมฉ่ า  
สาขาพืชศาสตร์ ทักษะไม้ผล 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายรังสิมันต์ มีสุวรรณ  
สาขาพืชศาสตร์ ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 
นายปิยะภพ คุ้มขวัญ  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างยนต์ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 
นายณรงค์ศักดิ์ สระแก้ว  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 
นายนภัส บัณฑูร  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ ์ 
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

รองชนะเลิศ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข  
สัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขา
สัตวศาสตร์และประมง 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นางสาวจุฑารัตน์ ช่ืนใจ  
สัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นางสาวอนิสชา ค าเสน  
สัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Base Learning : PBL) สาขาอื่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นางสาวสุภศุตา สิงห์ธนศักดิ์  
สัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Base Learning : PBL) สาขาอื่น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นางสาวสุรางคนา อนุเคราะห์  
สัมมนาชมรมวิชาชีพเกษตรและท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน 
(Project Base Learning : PBL) สาขาอื่น 
 
 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 

นายเมธี มีชัย  
สาขาพืชศาสตร์ ทักษะพืชไร่ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พะเยา 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวธันยพร สนมฉ่ า  
สาขาพืชศาสตร์ ทักษะไม้ผล 
 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายรังสิมันต์ มีสุวรรณ  
สาขาพืชศาสตร์ ทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
 

นางสาวลักษมณ จันทร์ทิม  
สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะไก่ไข ่

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายจตุพงศ์ ฟักอ่อน  
สาขาสัตวศาสตร์ ทักษะไก่ไข ่

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายไชยวัฒน์ พัดผล  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นายอนุรักษ ์เสรี  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างเช่ือม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายปิยะภพ คุ้มขวัญ  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นายณรงค์ศักดิ์ สระแก้ว  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายเจตนิพัทธ์ ศรีค า  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างส ารวจ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายสุทธิวัส พรมพิราม  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นายเกียรติศักดิ์ เท่ียงตรง  
สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างก่อสร้าง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายหัสนัย นาถมทอง  
สาขาประมง ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวรัญชิดา ไชยนา  
สาขาประมง ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายอุทิศ ศรีคุณ  
สาขาประมง ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายปิยวัฒน์ ชาติไทย  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นายนพพร กระเซ็น  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาววิตติพร ค าแว่น  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวอัญชลี สามี  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนถาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสิริกัญญา พินพาทย ์ 
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนถาด 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวขวัญกมล อยู่นัด  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวทัศวรรณ ผินสุวรรณ์  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวแพรพลอย น้ าผ้ึง  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวอัยรดา แก้งสว่าง  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสิริกานดา พุดหอมโพธิ์  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายนภัส บัณฑูร  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ์  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวนันทนา พละเดช  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวพนมกร ทองเรือง  
สาขาศิลปเกษตร ทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวกนกวรรณ มณีขาว  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตน้ านมจาก
พืช 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุวนันท์ มณีขาว  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตน้ านมจาก
พืช 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสุพรรณี อาจดวงดี  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวทองกนก เอี่ยมสาย  
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวชนาพร อินมี  
สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการเขียนและน าเสนอแผน
ธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวมัลลิตา ชาวใต้  
สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการเขียนและน าเสนอแผน
ธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวนรกมล อินทร์อิ่ม  
สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการเขียนและน าเสนอแผน
ธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างส่ือส่ิงพิมพ์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวภัทรนันท์ ยายิน  
สาขาบริหารธุรกิจ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสิริรัตน์ ประโคม  
สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
สาขาพื้นฐาน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาส
ต่างๆ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาววรัญญา มั่นค า  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาพืช
ศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวทิพยาภรณ์ ท้วมยัง  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาพืช
ศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิริกานดา พุดหอมโพธิ์  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาพืช
ศาสตร์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบรูณ์ 

นายสิทธิชัย เพ็ชรมุข  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาสัตว
ศาสตร์และประมง เรื่อง การศึกษาผลของการเติม
จุลินทรีย์ Lactobacillus pantasus ต่อคุณค่าทาง
โภชนาการในหญ้าหมักและผลของการทดแทนฟาง
ด้วยหญ้าหมัก 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายสัจจาภรณ์ อาวรณ์  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาสัตว
ศาสตร์และประมง เรื่อง การศึกษาผลของการเติม
จุลินทรีย์ Lactobacillus pantasus ต่อคุณค่าทาง
โภชนาการในหญ้าหมักและผลของการทดแทนฟาง
ด้วยหญ้าหมัก 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวจุฑารัตน์ ช่ืนใจ  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาสัตว
ศาสตร์และประมง เรื่อง การศึกษาผลของการเติม
จุลินทรีย์ Lactobacillus pantasus ต่อคุณค่าทาง
โภชนาการในหญ้าหมักและผลของการทดแทนฟาง
ด้วยหญ้าหมัก 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายมงคล กันอ่วม  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย เรื่อง ข้าวปั้น
ไทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายศิริชัย สร้อยบวบ  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาท่ัวไป 
เรื่อง ข้าวปั้นไทยไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวเจนจิรา กันดี  
การสัมมนาผลงานประเภททดลองวิจัย สาขาท่ัวไป 
เรื่อง ข้าวปั้นไทยไทย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวนัชนาภา พิพัฒธากร  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง 
พฤกษางานยามเหมันต์ 
นางสาวจิราภรณ์ กิ่งกัณฑ์  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) เรื่อง พฤกษางามยาม
เหมันต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาววิภาวี ทิมให้ผล  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) เรื่อง พฤกษางามยาม
เหมันต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวกัญญารัตน์ ค ามา  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) เรื่อง โครงการไก่ออมสิน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสุชานันท์ พวงเงิน  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) เรื่อง โครงการไก่ออมสิน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวนันทวรรณ บุญรอด  
ผลงานชมรมวิชชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดยใช้
โครงการเป็นฐาน (PBL) เรื่อง โครงการไก่ออมสิน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายนภัส บัณฑูร  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง 
โครงการจ าหน่ายสินค้าร้านอิ๊มอิ่ม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาววรรณิภา คุ้มเรือน  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง 
โครงการจ าหน่ายสินค้าร้านอิ๊มอิ่ม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวนฤมล มั่นอ่วม  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขบริหารธุรกิจ เรื่อง 
โครงการจ าหน่ายสินค้าร้านอิ๊มอิ่ม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

 

31 



 

 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอนิสชา ค าเสน  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขาอื่น เรื่อง เต้าฮวย 
Healthy 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสุภศุตา สิงห์ธนศักดิ์  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขาอื่น เรื่อง เต้าฮวย 
Healthy 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสุรางคนา อนุเคราะห์  
ผลงานชมรมวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องผู้เรียนสู่งานฟาร์มโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน (PBL) สาขาอื่น เรื่อง เต้าฮวย 
Healthy 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายเจตนิพัทธ์ ศรีค า  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง อุปกรณ์กดหัวโช้คหน้า
รถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายปิยะภพ คุ้มขวัญ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง อุปกรณ์กดหัวโช้ครถ
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายไกรวิชญ์ ลังกาเปี้ย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 1 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่อง อุปกรณ์กดหัวโช้ครถ
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายสุทิวัส พรมพิราม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 2 
ด้านการประกอบอาชีพ เรื่อง เครื่องล้างผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นายณรงค์ศักดิ์ สระแก้ว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 2 
ด้านการประกอบอาชีพ เรื่อง เครื่องล้างผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

 

32 



 

 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนเรศ มันเทศ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 2 
ด้านการประกอบอาชีพ เรื่อง เครื่องล้างผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

นางสาวสิริรัตน์ ประโคม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางการเกษตร ประเภทท่ี 2 
ด้านการประกอบอาชีพ เรื่อง เครื่องล้างผลไม้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 

 รางวัลอื่น ๆ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เพชรบูรณ์ 
   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวชญานี แซ่เถา  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
สู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning. PBL) 
สาขาสัตวศาสตร์ เรื่อง หลงใหลกระต่ายแคระ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นายธนากร โสวงษ์  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
สู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning. PBL) 
สาขาสัตวศาสตร์ เรื่อง หลงใหลกระต่ายแคระ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุชานันท์ พวงเงนิ  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
สู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) เรื่อง 
หลงใหลกระต่ายแคระ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาวทิพญาภรณ์ ท้วมยัง  
การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่อง โครงการคืนแหล่ง
น้ าให้ผืนป่าคืนต้นกล้าให้พื้นดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นายอุทิศ ศรีคุณ  
การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่อง โครงการคืนแหล่ง
น้ าให้ผืนป่าคืนต้นกล้าให้พื้นดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาววรัญญา มั่นค า  
การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่อง โครงการคืนแหล่ง
น้ าให้ผืนป่าคืนต้นกล้าให้พื้นดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสมพิศ ศรีคุณ  
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายพะน้อยโพ คงวุฒิกานน  
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายสายชล นิยมไพรพฤกษ ์ 
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายเกียรติศักดิ์ บุปผาสุข  
การสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์
และประมง  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวจิตติพร ค าแว่น  
การสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์
และประมง  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวอัญชลี สามี  
การสัมมนาผลงานวิชาการประเภทผลงานการวิจัย สาขาสัตวศาสตร์
ปละประมง  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้  

ชนะเลิศ ภาค 
วิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก 

นายนภัส บัณฑูร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายพนมพร ผลเพิ่ม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างเช่ือม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายสายชล นิยมไพรพฤกษ ์ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างเช่ือม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นางสาวอัญชลี โหรา  
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่ประเภทท่ี 3 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวกรกมล วังค า  
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวุฒิพงษ ์ทองเทศ  
การแข่งขันการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทท่ี 3 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวเนตรนภา อาจสัก  
การประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายธนายุทธ ภารกิจ  
การปรกวดร้องเพลงโฟล์คซอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายภทรธร  
การประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายธนายุทธ คู่ควร  
การประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายสุกฤษฏิ์ เครื่องร้อน  
การประกวดร้องเพลงโฟล์คซอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวภัทรนันท์ ยายิน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะตารางค านวณ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายธนายุทธ คู่ควร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายธีรวุฒ ิแนบเนียน  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายนพพร กระเซ็น  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายอนุชา ลับเนตร  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายจีรศักดิ์ ออมสิน  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายไตรภพ จินดาประภาพร  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายณัฐพงษ์ นิลปะกะ  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายวัฒนชัย สร้อยสวาท  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายนภัส บัณฑูร  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นางสาวอชิรญา นันตา  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวนิภาวรรณ สีทา  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวอัยรดา แก้วสว่าง  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นางสาวศุภสุตา สิงห์ธนศักดิ ์ 
การประกวดนิทรรศการทางการเกาตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นางสาวปภาวี สมสะอาด  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาววรัญญา มั่นค า  
การแข่งขันการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวทิพญาภรณ์ ท้วมยัง  
การแข่งขันการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
นายอุทิศ ศรีคุณ  
การแข่งขันการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวศิวาพร เดชภูเขียว  
การสัมมนาแสดงผลงานกลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรมและท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายธนากร โสวงษ์  
การสัมมนาแสดงผลงานกลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรมและท่ีเกี่ยวข้องในการ

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาสัตวศาสตร์  
นางสาวชญานี แซ่เถา  
การสัมมนาแสดงผลงานกลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรมและท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาสัตวศาสตร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายอ านวจ เอี่ยมสะอาด  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายรังสิมันต์ มีสุวรรณ  
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - 
เอสโซ่ เรื่อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอส 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวรพล ภู่อุบล  
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - 
เอสโซ่ เรื่อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอส  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสุกฤษฎิ์ เครื่องร้อน  
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - 
เอสโซ่ เรื่อง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอส  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนรินธร ยาค า  
การแข่งขันเปตองคู่ผสม 

ชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวสุรางคนา อนุเคราะห์  
การแข่งขันกีฬาเปตองคู่ผสม 

ชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายกิตติ จิตรอามร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ืออุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพนมพร ผลเพิ่ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ืออุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐวุฒิ แกมนิล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อเครื่องดูดฝุ่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเผด็จ โต๊ะพาน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือเครื่องดูดฝุ่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสายชล นิยมไพรพฤกษ ์ 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือฟาร์มอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายพะน้อยโพ คงวุฒิกาน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือฟาร์มอัจริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเกียรติศักดิ์ เท่ียงตรง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์จับยึดสายกราวด์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐพล ศรีสวัสด์ิ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์จับยึดสายกราวด์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภาณุวัฒน์ ช่ืนบาน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์พรวนดิน
อเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายปรวัฒน ์ทับน้อย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ืออุปกรณ์พรวนดินอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภานุพงศ์ กุลคิด  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ขุดหลุมและพรวนดิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพรนเรศ เครื่องสอน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ขุดหลุมและพรวนดิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิวัฒน ์เหลือถนอม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ขุดหลุมและพรวนดิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนลินี สิงห์ทองสุข  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์สูบน้ าแบบมือชัก 
(Hand pump) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพีรดา ไตรเพ็ชร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์สูบน้ าแบบมือชัก 
(Hand pump)  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธัญชนก กระเซ็น  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์สูบน้ าแบบมือชัก 
(Hand pump) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัชพล สมเสนาะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ถอดหูโช้คอัพหลัง
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายธีรชัย ช่ืนกมล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ถอดหูโช้คอัพหลัง
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายไกรวิช ลังกาเปี้ย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ช่วยยกอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนกฤต เพ็ชถม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ช่วยยกอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวัฒนชัย สร้อยสวาท  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์หยอดปุ๋ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชัชวาลย์ แร่เพ็ชร์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์หยอดปุ๋ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐพงษ์ นิลปะกะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์หยอดปุ๋ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายรณกร หอมหวล  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ
เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนพล หวลหอม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ
เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายศุภฤก ์ปัญญาโพธิ์หว ี 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ช่วยถอดสลักลูกสูบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายอนุชา ลับเนตร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ช่วยถอดสลักลูกสูบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายไตรภพ จินดาประภาพร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ถอดล้อช่วยแรง
เครื่องยนต์เล็กคูโบต้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายจ านงค์ จินดาประภาพร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่ือ อุปกรณ์ถอดล้อช่วยแรง
เครื่องยนต์เล็กคูโบต้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวสันต์ สุขสอน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ มันคือลูกช้ิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนันทวรรณ บุญรอด  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ มันคือลูกช้ิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวศุภสุตา สิงห์ธนศักดิ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ มันคือลูกช้ิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวติมาภรณ์ ทรัพย์แย้ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ มันคือลูกช้ิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปภาวี สมสะอาด  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ มันคือลูกช้ิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอนิสชา ค าเสน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ ์ 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวทองกนก เอี่ยมสาย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวภัทรนันท์ ยายิน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายด ารงค์กิจ ใยดี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณีรนุช แสงขาว  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ เป๊ียะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวดลพร แจ่มศรี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ เป๊ียะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกนกพร ท้าวค ามา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ เป๊ียะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววราภรณ์ อังชัญ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ เป๊ียะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปิยะพร แสนบุราณ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ เป๊ียะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวมะลิวัลย์ หวู  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ เป๊ียะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

38 

40 



 

 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาววราภรณ์ เพ็ชรพิพัฒน ์ 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุภาดี ฟักแฟง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนันธนันท์ เมืองแสง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนัทนนท์ เศษสูงเนิน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายถิรยุทธ์ แจ้งสวะ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธีรดา บุญเมือง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกรรวี นวมเอม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ช่ือ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธัญชนก พรมพรายแก้ว  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ช่ือ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิภาวรรณ สีทา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ช่ือ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอชิรญา แก้วสว่าง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ช่ือ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอัยรดา แก้วสว่าง  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ช่ือ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนภัทร บัณฑูร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรรณิภา คุ้มเรือน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนฤมล มั่นอ่วม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิตยา พูลเพิ่ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวยาหยี บุญม ี 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจตุพร แสงสุริยา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนภัทร ณ หนองคาย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอัญชลี โหรา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกรกมล วังค า  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมงคล ปรารพ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนภัทร บัณฑูร  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาววรรณิภา คุ้มเรือน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวนฤมล มั่นอ่วม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวนิตยา พูลเพิ่ม  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ช่ือผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวอนิสชา ค าเสน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ ์ 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวทองกนก เอี่ยมสาย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวภัทรนันท์ ยายิน  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายด ารงค์กิจ ใยดี  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ช่ือผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวอัญชลี โหรา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวกรกมล วังค า  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายมงคล ปรารพ  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผ้ึง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวยาหยี บุญม ี 
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวจตุพร แสงสุริยา  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายธนภัทร ณ หนองคาย  
ส่ิงประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ช่ือผลงาน จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวสิริกานดา พุดหอมโพธิ์  
การแข่งขันจัดสวนถาดในโอกาสสมโภชพระอาราม 192 ปี วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร 

รางวัลอื่น ๆ  
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวทิพยาภรณ์ ท้วมยัง  
การแข่งขันจัดสวนถาดในโอกาสสมโภชพระอาราม 192 ปี วัดประยุร
วงศาสวาสวรวิหาร 

รางวัลอื่น ๆ  
ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

   ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโย ชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี ้ 
  4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ก าลังพัฒนา 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมินระดับ
คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ี
หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน ผลการประเมินคุณภาพระดับ ดี 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผลการประเมินคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
   สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เสียสละ 
มีภาวะผู้น า รวมท้ังมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 
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  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
   ขาดร่องรอยเอกสารหรือหลักฐานบางส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านทฤษฏีและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
2. เพิ่มจ านวนครูในสถานศึกษาท่ีลดลงไม่เพียงพอกับปริมาณงานในสถานศึกษา 
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับ ดี 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ผลการประเมินระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผลการประเมินคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน ผลการประเมินคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 3. การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 4. การบริหารจัดการช้ันเรียน ผลการประเมินคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม 
 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินคุณภาพระดับ ดีเลิศ 
 6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ผลการประเมิน
คุณภาพระดับ ดีเลิศ 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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 2. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
 3. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
   1. สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
   1. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
2. เพิ่มจ านวนครูผู้สอนในสาขาวิชาให้มากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. ควรเพิ่มจ านวนสาขาวิชาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มากขึ้น เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้การท างานในสถานประกอบการจริง 
2. ลดภาระงานหน้าท่ีพิเศษของครู 
  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
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  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
  2) จุดเด่น  
  1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดย
จัดท าโครงงาน วิจัย และส่ิงประดิษฐ์เข้าประกวด จนท าให้ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติ (อกท.) 
รวมทั้งจัดให้มีการบริการชุมชน โดยการให้บริการทางวิชาชีพต่างๆ มีจิตอาสาต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
   1. ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ในแต่ละประเภทให้เพียงพอ 
2. พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ให้มีความทันสมัยและน าไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเชิงธุรกิจได้ 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรมีการจัดการอบรมการเขียนโครงงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคณุภำพกำรศกึษำของสถำนศกึษำ  

ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศกึษำ พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 112 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
115 

97.39 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 20 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 80.00 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 4 8 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 89.47 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 4 8 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 75 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 88.24 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 4 8 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 63 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 96.92 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 12 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 92.34 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 77.39 

ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80 
ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 89.47 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 88.29 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 88.24 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 96.92 
ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 95 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100 
ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.00 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 



 

 

 

ส่วนที่ 6 
แผนพฒันำกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์
เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. เสริมสร้างศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการห้องสมุด ศูนย์ ICT รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างหลากหลาย 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการทดสอบด้านอาชีวศึกษา
ระดับชาติ (V-NET) 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และ
การเขียนแผนธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษท่ี 21 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพือ่ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
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