
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
  

          รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ฉบับนี้จัดท าขึ้น 
ตามตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 วรรคสองและ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 17 
ก าหนดให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดท ามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3  ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพไป
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาต่อไป  

  
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย      
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
        1.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ปีที่ 1 โดย กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
        2.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ  ประเภทที่ 3 นักเรียน 
นักศึกษาปัจจุบันและขยายผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 
        3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประเภทที่ 3 
นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและขยายผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
        4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับ ภาคเหนือ ประเภทที่ 4 
ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
        5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2563 
   1.2 จุดเด่น 
        - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร มีการด าเนินงานแปลงชีววิถี 
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร มีผู้สนใจขอเข้ามาศึกษาดู
งาน จนท าให้ได้รับรางวัลในระดับภาคชาติและระดับภาค 
   1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
       -  ควรพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา ทางด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
       -  ควรพัฒนาทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย 
       -  ควรพัฒนาทางด้านทักษะวิชาชีพ 
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   1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
        1. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก
ปี  
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   1.  มีการด าเนินการจัดท า MOU ร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือจัดหาสถานประกอบการให้แก่
นักเรียน นักศึกษาในทุกสาขางานได้ฝึกประสบการณ์ 
   2. มีจ านวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น 
   3. มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัด 
   4. มีผลการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด    
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ด าเนินการเผยแพร่ผลงานของวิทยาลัยฯให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ ดังนี้ มีการประชุมกรรมการวิทยาลัย , เผยแพร่ผลงานวิทยาลัยบนหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ , จัดท าสรุป
จดหมายข่าวเผยแพร่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์, เผยแพร่ผลงานในสถานีวิทยุ R-radio Network ของวิทยาลัยฯ 
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้น านโยบายของส านักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการมาสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยฯ 
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
      1. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
       - จ านวนนักเรียน นักศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
       - มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว ระดับจังหวัด 
       - มีการช่วยเหลือ สนับสนุน ชุมชนจากการด าเนินการโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center)      
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี (Best Practice) 
         วิทยาลัยฯ เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในด้านความร่วมมือต่างประเทศในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเกษตรสมัยใหม่ร่วมกัน 
      1. ควำมร่วมมือจัดกำรศึกษำกับต่ำงประเทศ 
    1.1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการด าเนินการ ดังนี้ 
              การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน โดยเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย - 
จีน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ร่วมลงนามโครงการความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนด้านการจัดการอาชีวศึกษา (Academic Exchange Program) โดยจัดให้นักศึกษาและครูจากประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เป็นเวลา 4 เดือน ณ วิทยาลัยเกษตร
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และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ และ ณ วิทยาลัยเทคนิคอาชีวเกษตรยูนนานและวิทยาลัยป่าไม้
ยูนนาน ทั้งนี้เพ่ือรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในเวลาอันใกล้นี้ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยได้ด าเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่
สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต และในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ ได้ร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรปักกิ่ ง จัดการศึกษาทวิวุฒิไทย - จีน (Dual Degree) ให้กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีจ านวน 9 คน และในปีการศึกษา 
2564 ได้จัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย - จีน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ 
จ านวน 20 คน  
    1.2 วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือปลูกฝังความรู้พื้นฐานและทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 
 2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับ
นักศึกษาและครูจีนในการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
        4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตพืช การเพาะพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และอ่ืนๆ 
         5. เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาจีนหรือภาษาต่างประเทศ 
 6. เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนบวกสาม 
 7. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
    1.3 วิธีกำรด ำเนินงำน  
         1. จัดให้นักศึกษาและครูจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นเวลา 4 เดือน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ และ ณ 
วิทยาลัยเทคนิคอาชีวเกษตรยูนนานและวิทยาลัยป่าไม้ยูนนาน 
         2. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย - จีน ได้
จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่น Dingtalk โดยนักศึกษาจะเรียนพ้ืนฐานภาษาจีนในเทอมแรก 
    1.4 ผลกำรด ำเนินงำน 
         1. จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนทวิวุฒิไทย - จีน เพ่ิมมากข้ึน 
         2. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานภาษาจีน รู้วัฒนธรรมจีน และมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน  
    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
         1. ปลูกฝังความรู้พื้นฐานและทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพ 
 2. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 
 3. ให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่ วมกับนักศึกษา
และครูจีนในการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
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         4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตพืช การเพาะพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และอ่ืนๆ 
         5. พัฒนาทักษะความสามารถในการพูดภาษาจีนหรือภาษาต่างประเทศ 
 

2. วิทยาลัยฯ ได้น ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของวิทยาลัยฯ โดยประสานเครือข่าย
ความร่วมมือในงานฟาร์มธุรกิจมาร่วมบริหารจัดการงานฟาร์มธุรกิจของวิทยาลัยฯ จนประสบความส าเร็จเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการด้านงานฟาร์มธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ ดังนี้ 
         1. โรงงานผลิตนมประชารัฐ เป็นความร่วมมือภาคเอกชนในการส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและ
เอกชน (PPP) ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกับ บริษัทซับสนุ่น ร่วมบริหารโรงงานนมจนสามารถมี
ก าลังผลิตวันละ 5 ตัน/วัน ส่งขายนมโรงเรียน 
         2. งานฟาร์มอ้อยเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร เป็นความร่วมมือกับโรงงานน้ าตาลเอกลักษณ์ จ ากัด 
กับวิทยาลัยฯ ที่เป็นความร่วมมือแบบ Contact Farming ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครบ
วงจร ที่มีปริมาณผลผลิต 990ตัน/ปี  
         3. ธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นความร่วมมือกับชมรมกอล์ฟสุโขทัยกับวิทยาลัยฯ ร่วมบริหารธุรกิจสนาม
กอล์ฟ ให้เปิดให้เป็นสถานที่ออกก าลังกายของคนในจังหวัดสุโขทัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
ที่อยู ่
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 16 หมู่ 7 ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 
  โทรศัพท ์0-5591-1076  โทรสาร 0-5591-1080 
  E-mail st.sukhothai2561@gmail.com  Website www.stcat.ac.th 
ประวัติสถำนศึกษำ 
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งขึ้นตามความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 016 ลงวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2515 และเพ่ือขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวาง  สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ระยะท่ี 4  (พ.ศ. 2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นาย
ภิญโญ สาธร จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นใหม่อีก 10 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 
เป็นต้นไป 
 โรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย จึงเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรกเมื่อวันที่   17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2520  ได้รับการ
พิจารณายกระดับเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัย  สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษา  ตั้งแต่วันที่  
8  กันยายน  พ.ศ. 2524  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  เมื่อวันที่  26  กันยายน  
พ.ศ. 2539 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่งปี พ.ศ. 2540  ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประเภทวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  
และมีการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งแรกเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2547 
1.1.2    ขนำดและท่ีตั้ง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4  ถนนจรดวิถีถ่อง (ตรงข้ามวัดคุ้ง
วารี) หมู่บ้านบ้านบึง  เลขที่  16  หมู่ที่ 7  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  อยู่ห่างจากอ าเภอ
สวรรคโลก ประมาณ  6  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ  36  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ  474  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  832  ไร่ 1 งาน 14  ตารางวา  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่
ราบลุ่ม  น้ าขังโดยเฉพาะในฤดูฝน  ซึ่งวิทยาลัยฯ  มีการสร้างคันกั้นน้ ารอบพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ  เพ่ือป้องกันปัญหา
น้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 



๖ 

 

 แต่อย่างไรก็ตามจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มดังกล่าวท าให้วิทยาลัยฯเกิดปัญหาน้ าท่วม  
เนื่องจากฤดูน้ าหลากน้ าจากแม่น้ ายมไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งหมดของวิทยาลัยฯ 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   สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตชนบท ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก   จังหวัด
สุโขทัย  สภาพโดยทั่วไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  
มีแหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน 
 ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต าบลย่านยาว  มีจ านวน  12  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนทั้งหมด  2,947  
ครัวเรือน  ประชากร  8,490  คน  ชาย  3,968  คน  หญิง  4,522  คน  หมู่บ้านที่ 7  เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา  
มีครัวเรือน  200  ครัวเรือน  ประชากร  541  คน  ชาย  267  คน  หญิง  274  คน 
 การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   มีทั้งการ
เพาะปลูก  และเลี้ยงสัตว์  พืชส าคัญได้แก่  ท านาข้าว นาผักบุ้ง สวนใบตองกล้วยตานี ท าไร่อ้อย ไร่ถั่วเหลือง ไร่
ข้าวโพด สวนผลไม้เช่น มะม่วง มะปราง ฯลฯ การเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม   โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่ง
โรงงานผลิตภัณฑ์นมของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และบางส่วนผลิตน้ านมเพ่ือจ าหน่ายในตลาดชุมชน
วัดคุ้งวารีนอกจากนี้ประชากรในชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และอ่ืน ๆ 
 ด้านสังคมและการเมือง ชุมชนย่านยาวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ตั้งส านักงานเขตบริการการศึกษาพ้ืนฐาน เขต 2  จังหวัดสุโขทัย  
มีโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  4  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  1 แห่ง  มีที่พักสายตรวจของต ารวจ
อ าเภอสวรรคโลกบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ  1  แห่ง  ชุมชนย่านยาวมีลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลย่านยาว  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
การเมือง 
 
กำรจัดกำรศึกษำ 
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตรทั้งใน และนอกระบบ 
ตั้งแต่ต้นดังนี ้
ปีการศึกษา   2522         จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2520  
ปีการศึกษา 2524          จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ประเภทวิชา 
                                   เกษตรกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2515  
                                   ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
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ปีการศึกษา 2526          จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในภาคนอกระบบ คือ จัดสอนเกษตรกรและเยาวชน 
                                   นอกโรงเรียนในหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น และหลักสูตรการ 
                                   ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่ 
ปีการศึกษา 2527          ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527 แทนหลักสูตร 
                                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2515  และได้เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตร 
                                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) พ.ศ. 2527 สาขาวิชาโคนม 
ปีการศึกษา 2528           เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  พ.ศ. 2527สาขาวิชา 
                                  พืชไร่นา 
ปีการศึกษา 2530         เปิดสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม พ.ศ.  
                                  2530 อีก 1 หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2531          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ เพ่ิมเติมส าหรับเยาวชนที่เรียนจบชั้น 
                                   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) และอยู่ภาคนอกโรงเรียน  โดยจัดเป็นการเรียนการสอน  
                                   ตามโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) การ 
                                  ปฏิบัติงานได้จัดเปิดโรงเรียนผู้ใหญ่เกษตรกรรมสุโขทัยควบคู่กันไปด้วย 
ปีการศึกษา 2533           เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.  
                                  2533) และเปิดสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เทคนิค พ.ศ.  
                                  2533 สาขาวิชาโคนม  
ปีการศึกษา 2536         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2536 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2538         กรมอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้เปิดวิทยาลัยชุมชน ในวิทยาลัยเกษตรกรรม   ซ่ึง 
                                  วิทยาลัยฯ ได้สนองนโยบาย โดยเปิดวิทยาลัยชุมชนสวรรคโลกขึ้น และเปิดการเรียน 
                                  การสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และ 
                                  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2538  
                                  ส าหรับวิทยาลัยชุมชน 
ปีการศึกษา 2539           เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยกรรม ในวิทยาลัยชุมชนขึ้น 
                                 อีก 1 หลักสูตร และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้วิทยาลัยเกษตรกรรม 
                                 ทุกแห่งรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากโรงเรียนขยายโอกาสทาง  
                                 การศึกษาของ ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และนักเรียนที่จบชั้น 
                                 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาชีพเกษตร ในโครงการปฏิรูป 
                                 การศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต โดยมอบหมายให้วิทยาลัยฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนขยาย 
                                 โอกาส ในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก   จ านวนทั้งสิ้น 1,200 คน และในการ 
                                 จัดการเรียนการสอนเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538  
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ปีการศึกษา 2540       กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้วิทยาลัยฯ เปิดรับนักเรียนเฉพาะหลักสูตร 
                               ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร 
                               เพ่ือชีวิตเท่านั้น และให้ยกเลิกวิทยาลัยชุมชน 
ปีการศึกษา 2541      วิทยาลัยฯ เปิดรับนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส. โดยในการจัดการเรียน 
                               การสอนระดับ ปวช. เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2538 (เพ่ิมเติม  
                               พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม  
                               สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี และระดับ ปวส.ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
                               ชั้นสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชา 
                               เกษตรศาสตร์  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ปีการศึกษา 2542        การจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. ในประเภทวิชาเกษตรกรรม ได้เปลี่ยนจาก 
                                สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มาเป็นสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2545      เพ่ิมสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรมอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่  
                                สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และสาขาวิชาช่างกลเกษตร 
ปีการศึกษา 2556         วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พาณิชยการ และ 
                                อุตสาหกรรมในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และเปิดสอนในสาขาวิชาพืชศาสตร์  
                                สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับชั้นประกาศนียบัตร 
                                วิชาชีพชั้นสูง 
ปีการศึกษา 2563        วิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสาขาวิชา 
                               คอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
สภำพชุมชน 
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  ตั้งอยู่ในเขตชนบท  ต าบลย่านยาว  อ าเภอสวรรคโลก  จังหวัด
สุโขทัย  สภาพโดยทั่วไปของชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  
มีแหล่งน้ า (บึง) ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนต าบลย่านยาวเป็นแหล่งรองรับน้ าในช่วงฤดูฝน   และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของชุมชน 
      ประชากรในหมู่บ้าน/ชุมชน  ต าบลย่านยาว  มีจ านวน  12  หมู่บ้าน  มีครัวเรือนทั้งหมด 2,947 ครัวเรือน  
มีจ านวนประชากร 8,822 คน  หมู่บ้านที่ 7  เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา 
สภำพเศรษฐกิจ 
        การประกอบอาชีพของประชากรในชุมชน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีทั้งการเพาะปลูก  
ประมง  และเลี้ยงสัตว์  พืชส าคัญได้แก่  ข้าว  อ้อย  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด  กล้วย (ใบตองจากกล้วย)  ไม้ผลต่าง ๆ  
เป็นต้น  การเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ  ได้แก่  การเลี้ยงโคนม  โคเนื้อ ผลิตน้ านมส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นมของวิทยาลัย
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เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  และบางส่วนผลิตน้ านมเพ่ือจ าหน่ายในตลาดชุมชนวัดคุ้งวารีนอกจากนี้ประชากรใน
ชุมชนยังประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  รับราชการ  และอ่ืน ๆ 
สภำพสังคม 
          ชุมชนย่านยาวเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 2  จังหวัดสุโขทัย  มีโรงเรียนประถมศึกษา  
จ านวน  4  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  1  แห่ง  มีที่พักสายตรวจของต ารวจอ าเภอสวรรคโลกบริเวณ
ทางเข้าวิทยาลัยฯ  1  แห่ง  ชุมชนย่านยาวมีลักษณะการปกครองแบบท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว   
ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่เป็นพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรที่เป็นข้าราชการการเมือง 
 
2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 99 0 0 99 

ปวช.2 82 0 0 82 

ปวช.3 49 0 0 49 

รวม ปวช. 230 0 0 230 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 74 3 77 

ปวส.2 42 10 52 

รวม ปวส. 116 13 129 

   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 81 29 35.80 

ปวส.2 97 55 56.70 

รวม 178 84 47.19 

   
ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 75 33 44.00 

ปวส.2 46 49 106.52 

รวม 121 82 67.77 
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 ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

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

3 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

16 16 16 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 3 3 3 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 6 6 6 

เจ้าหน้าที่ 31 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

0 - - 

รวม ครู 25 25 25 

รวมทั้งสิ้น 59 25 25 
   

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 1 4 5 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
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ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 4 5 9 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 

 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 6 

อาคารปฏิบัติการ 5 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 4 

อาคารอ่ืน ๆ 1 

รวมทั้งสิ้น 17 
   

ข้อมูลงบประมำณ 
 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 14.00 

งบด าเนินงาน 3.00 

งบลงทุน 4.00 

งบเงินอุดหนุน 6.00 

งบรายจ่ายอื่น 3.00 

รวมทั้งสิ้น 30.00 
 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 
  ปรัชญำ 
  ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคมเจริญ 
  อัตลักษณ์ 
  รอบรู้เกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรกรมืออาชีพ 
  เอกลักษณ์ 
  ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งมั่นจัดการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตรผู้เรียนมีความมั่นใจในการออกไปประกอบวิชาชีพสู่
เกษตรมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  พันธกิจ 
        1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้นักศึกษาทุกคน ท า
โครงการสร้างงานสร้างรายได้มีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร 
 2. ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสอน และร่วมกับสถานประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการฝึก
ทักษะ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแก่นักศึกษา และผู้ปกครอง 
 3. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนและเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองให้อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 4. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม 
  เป้ำประสงค์ 
   1. ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถท าโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตร                       
 2. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้แก้ปัญหาในการท างานด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 3. ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในงานฟาร์มของสถานศึกษาและฟาร์มในสถานประกอบการ และเกิดทักษะ
ด้านอาชีพ 
 4. ครูและนักเรียน นักศึกษา มีระบบเครือข่ายในการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
ฐานอาชีพต่างๆและจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 6. สถานศึกษาได้ท าความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการและฟาร์มต่างๆ เพ่ือร่วมกัน
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
 7. นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (ความรับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย) 
 8. นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 9. นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของสถานศึกษา 
 10. อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน และสวัสดิการต่างๆ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้ 
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  ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมารเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะหรือ โครงงาน
วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสอนที่หลากหลายและมีความร่วมมือจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสถานศึกษาคุณธรรมและกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธ์ 
   1. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะหรือโครงงานวิชาชีพ (Project Based 
Learning) 
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Learning by Doing ด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริง 
 3. สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มของสถานศึกษาและฟาร์มของสถานประกอบการเพ่ือให้
เกิดทักษะด้านอาชีพอย่างแท้จริง 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศให้ทันสมัย 
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่เชี่ยวชาญฐานอาชีพต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. สร้างความร่วมมือจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหรือฟาร์มที่ประสบความส าเร็จ ทั้งการ
ฝึกงานและการเรียนระบบทวิภาคี  
 7. สนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน และขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
 8. จัดให้มีกิจกรรมทางศาสนาสัปดาห์ละ 1 วัน  
 9. ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองด ี
 10. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน และสวัสดิการต่างๆให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 
 11. ปรับปรุง งานฟาร์มของวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมที่จะให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติจริงจนเกิด
ทักษะอาชีพ ครบวงจร 
 12. ตกแต่งดูแลภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
 
 



๑๕ 

 

2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทที่ 6 โรงเรียนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผล
ดีเด่น 

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) 

ประเภทที่ 3 นักเรียนปัจจุบันน าไปใช้และขยายผลดีเด่น รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) 

ผลการประเมินหน่วยองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ดีเด่น(อกท.) ระดับภาคเหนือ หน่วยสุโขทัย 
มาตรฐานเหรียญทอง 3 ปีซ้อน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
องค์การเกษตรกรในอนาคต

แห่งประเทศไทย (อกท.) 

จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

สคับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง (Coffe Honey Scrub) รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

น้ าพริกมันหัวเกรียน รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

อุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

Honor Award ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย 

การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นิทรรศการการแสดงผลงานการด าเนินงาน "สถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา"  

รางวัลอื่น ๆ ภาค อาชีวศึกษาถาคเหนือ 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก  ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

ชนะเลิศ จังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 

   
 



๑๖ 

 

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน น าไปใช้และขยาย
ผลดีเด่น โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

รองชนะเลิศ ชาติ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) 

รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ปีที่ 1 ชนะเลิศ จังหวัด 
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน 

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จาก
วิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

รองชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ กระถางกาบกล้วยทรีอินวัน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา"  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโขทย์ (Mini Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 
ในการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จัดโดยอาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย 

ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน น าไปใช้และขยาย
ผลดีเด่น โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ชนะเลิศ ภาค 
การไฟฟ้าฝ่ายแผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) 
   

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนิมิตร อาศัย  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายไชยา ประพันธ์ศิริ  
ผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ  
ผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๑๗ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางจงกล เชื้อบุญมี  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางภัทราภรณ์ ทัพบ ารุง  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ  
ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรัตติกา เลื่อนชิด  
ครูผู้สอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกาญจนา เฟ่ืองเงิน  
ครูผู้สอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง  
ครูผู้สอนด้านคุณธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมิตร พุดซ้อน  
ครูผู้สอน ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางลาวัลย์ ภู่เจริญ  
ครูผู้สอน ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิริ  
ครูผู้สอน ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ ์ 
ครูผู้สอน ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิจวรรณ พรมล าพัด  
ครูผู้สอน ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๑๘ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกานต์ระวี ภุมมาพันธุ์  
ครูผู้สอน ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

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 เกี่ยวพันธ์  
ครูผู้สอน ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิตยา ค าเงิน  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรัญญา จันทร์ศรี  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพิชญา กษิรักษ์  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ว่าที่ ร.ต.พิสันต์ เขียวหวาน  
บุคลากรทางศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิโรจน ์ใจประเสริฐ  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัยนา บุญเหลือ  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๑๙ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวรภีพร เบ้าทอง  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณธรรศ ธีรกุลวรรธ  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชิน เบาบาง  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางประหยัด เบาบาง  
บุคลากรทางศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมหมาย ตรุณี  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนพดล เจนตลอด  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางทวีป คอคง  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนพวรรณ เจนตลอด  
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนิมิตร อาศัย  
ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

นายนิมิตร อาศัย  
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดสุโขทัย 

ชนะเลิศ จังหวัด ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 

นางภัทราภรณ์ ทัพบ ารุง  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ชื่อผลงานการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอสเพื่อสุขภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางจงกล เชื้อบุญมี  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ชื่อผลงาน การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอสเพื่อสุขภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๒๐ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายจักรกฤษณ์ ทัพบ ารุง  
ครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศษสตร์ฯ ชื่อผลงาน การใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดต่างๆ ในการผลิตผักสลัดคอสเพื่อสุขภาพ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนิมิตร อาศัย  
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่ อกท. 

ชนะเลิศ ชาติ 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย ระดับชาติ 

 
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนิมิตร อาศัย  
รางวัล ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนฤชา ลิ่มภูษิตเจริญ  
รางวัล ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเสนาะ บัวผัน  
รางวัล ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางศยามล นิติพงศ์สุวรรณ  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายปราสาท จุลพวก  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสมเกียรติ นิติพงศ์สุวรรณ  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางลาวัลย์ ภู่เจริญ  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการเรียนการสอน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๒๑ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางจงกล เชื้อบุญมี  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางภัทราภรณ์ ทัพบ ารุง  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมิตร พุดซ้อน  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพิบูลย์ ยะโสธร  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิร ิ 
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายด ารง ด้วงแห้ว  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจินตนา จ านงค์ศรี  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธีระศักดิ์ มูลข า  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมานิตย์ จันทวงศ์  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิวัฒน์ ศิริโนนรัง  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๒๒ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกานต์ระวี ภุมมาพันธุ์  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรัตติกา เลื่อนชิด  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกาญจนา เฟื่องเงิน  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางนุกูล ประเสริฐดี  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพงศ์พิสุทธิ์ นุวัตดีวงศ์  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิจวรรณ พรมล าพัด  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพรหม สอนมาลี  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางฐณัชญ์พร เกี่ยวพันธ์  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายประเสริฐ ทับอุ่น  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสาธิต เที่ยงตรง  
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ด้านอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิตยา ค าเงิน  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจุฑาภรณ์ จาดอินทร์  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวิโรจน์ ใจประเสริฐ  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๒๓ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนัยนา บุญเหลือ  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรณัน ธีรกุลวรรธ  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

ว่าที่ร้อยตรีพิสันต์ เขียวหวาน  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวศิริลักษณ์ เลื่อนลอย  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพิชญา กษิรักษ์  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวเปรมมณี จะแจ้ง  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวบงกช กัลปพฤกษ์  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรภีพร เบ้าทอง  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรัญญา จันทร์ศรี  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณธรรศ ธีรกุลวรรธ  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชิน เบาบาง  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางประหยัด เบาบาง  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายบรรจบ จาดอินทร์  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๒๔ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสมหมาย ตรุณี  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนพดล เจนตลอด  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางทวีป คอคง  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนพวรรณ เจนตลอด  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายยุทธภูมิ กิจยศชัยปกรณ์  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายประจักษ์ ขวัญวงศ์  
รางวัล บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจินตนา จ านงค์ศรี  
ครูที่ปรึกษา รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถางกาบ
กล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายปราสาท จุลพวก  
ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถางกาบ
กล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวศิริลักษณ์ เลื่อนลอย  
ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที ่8 ด้านเทคโนโลยีชวีภาพ "กระถางกาบกล้วย ทรีอิน
วัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิร ิ 
ครูที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถางกาบกล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๒๕ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายปราสาท จุลพวก  
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมิตร พุดซ้อน  
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายมานิตย์ จันทวงศ ์ 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายประเสริฐ ทับอุ่น  
ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภท
ก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิร ิ 
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์
ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางฐณัชญ์พร เกี่ยวพันธ์  
ครูที่ปรึกษารางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธิภารัตน์ ส าลีเติมสิร ิ 
ครูที่ปรึกษา ราวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวรัตติกา เลื่อนชิด  
ครูที่ปรึกษา รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

   
 
 
 



๒๖ 

 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

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

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นายธนากร โสวงษ ์ 
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
สู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning. PBL) 
สาขาสัตวศาสตร์ เรื่อง หลงใหลกระต่ายแคระ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุชานันท์ พวงเงิน  
การสัมมนาผลงานชมรมวิชาชีพเกษตรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
สู่งานฟาร์มโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) เรื่อง 
หลงใหลกระต่ายแคระ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาวทิพญาภรณ์ ท้วมยัง  
การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่อง โครงการคืนแหล่ง
น้ าให้ผืนป่าคืนต้นกล้าให้พ้ืนดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นายอุทิศ ศรีคุณ  
การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่อง โครงการคืนแหล่ง
น้ าให้ผืนป่าคืนต้นกล้าให้พ้ืนดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาววรัญญา มั่นค า  
การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. เรื่อง โครงการคืนแหล่ง
น้ าให้ผืนป่าคืนต้นกล้าให้พ้ืนดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสมพิศ ศรีคุณ  
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายพะน้อยโพ คงวุฒิกานน  
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ครนุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 



๒๗ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสายชล นิยมไพรพฤกษ์  
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 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 ไชยพิมพ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้  

ชนะเลิศ ภาค 
วิยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายนภัส บัณฑูร  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปะเกษตร ทักษะการจัดดอกไม้  

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายพนมพร ผลเพ่ิม  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างเชื่อม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายสายชล นิยมไพรพฤกษ์  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร ทักษะช่างเชื่อม 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวอัญชลี โหรา  
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวกรกมล วังค า  
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 3 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 



๒๘ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวุฒิพงษ์ ทองเทศ  
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 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 ศรีนวลคง 
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 ทักษะการสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

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 



๒๙ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายจีรศักดิ์ ออมสิน  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายไตรภพ จินดาประภาพร  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

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 สิงห์ธนศักดิ์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกาตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นางสาวปภาว ี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 



๓๐ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอุทิศ ศรีคุณ  
การแข่งขันการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

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

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายธนากร โสวงษ ์ 
การสัมมนาแสดงผลงานกลุ่มวิชาชีพเกษตรกรรมและท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning : 
PBL) สาขาสัตวศาสตร์  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

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

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีตาก 

นายอ านวจ เอ่ียมสะอาด  
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 



๓๑ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุรางคนา อนุเคราะห์  
การแข่งขันกีฬาเปตองคู่ผสม 

ชนะเลิศ ชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายกิตติ จิตรอามร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่ออุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพนมพร ผลเพ่ิม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่ออุปกรณ์เจาะรูพลาสติกคลุมดิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐวุฒิ แกมนิล  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อเครื่องดูดฝุ่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเผด็จ โต๊ะพาน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อเครื่องดูดฝุ่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายสายชล นิยมไพรพฤกษ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อฟาร์มอัจฉริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพะน้อยโพ คงวุฒิกาน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อฟาร์มอัจริยะ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงตรง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์จับยึดสายกราวด์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์จับยึดสายกราวด์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภาณุวัฒน์ ชื่นบาน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์พรวนดิน
อเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายปรวัฒน์ ทับน้อย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่ออุปกรณ์พรวนดินอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภานุพงศ์ กุลคิด  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ขุดหลุมและพรวนดิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายพรนเรศ เครื่องสอน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ขุดหลุมและพรวนดิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๓๒ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิวัฒน ์เหลือถนอม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ขุดหลุมและพรวนดิน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนลินี สิงห์ทองสุข  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์สูบน้ าแบบมือชัก 
(Hand pump) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวพีรดา ไตรเพ็ชร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์สูบน้ าแบบมือชัก 
(Hand pump) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธัญชนก กระเซ็น  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์สูบน้ าแบบมือชัก 
(Hand pump) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัชพล สมเสนาะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ถอดหูโช้คอัพหลัง
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธีรชัย ชื่นกมล  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ถอดหูโช้คอัพหลัง
จักรยานยนต์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายไกรวิช ลังกาเปี้ย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ช่วยยกอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนกฤต เพ็ชถม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ช่วยยกอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวัฒนชัย สร้อยสวาท  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์หยอดปุ๋ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายชัชวาลย ์แร่เพ็ชร์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์หยอดปุ๋ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายณัฐพงษ์ นิลปะกะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์หยอดปุ๋ย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๓๓ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายรณกร หอมหวล  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ
เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนพล หวลหอม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ
เครื่องมือช่างอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายศุภฤกษ์ ปัญญาโพธิ์หวี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ช่วยถอดสลักลูกสูบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายอนุชา ลับเนตร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ช่วยถอดสลักลูกสูบ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายไตรภพ จินดาประภาพร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ถอดล้อช่วยแรง
เครื่องยนต์เล็กคูโบต้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายจ านงค์ จินดาประภาพร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อ อุปกรณ์ถอดล้อช่วยแรง
เครื่องยนต์เล็กคูโบต้า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวสันต์ สุขสอน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ มันคือลูกชิ้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนันทวรรณ บุญรอด  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ มันคือลูกชิ้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวศุภสุตา สิงห์ธนศักดิ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ มันคือลูกชิ้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวติมาภรณ์ ทรัพย์แย้ม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ มันคือลูกชิ้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปภาว ีสมสะอาด  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ มันคือลูกชิ้น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๓๔ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอนิสชา ค าเสน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวทองกนก เอ่ียมสาย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวภัทรนันท์ ยายิน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายด ารงค์กิจ ใยดี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวณีรนุช แสงขาว  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ เปี๊ยะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวดลพร แจ่มศรี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ เปี๊ยะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกนกพร ท้าวค ามา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ เปี๊ยะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววราภรณ์ อังชัญ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ เปี๊ยะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวปิยะพร แสนบุราณ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ เปี๊ยะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวมะลิวัลย์ หวู  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ เปี๊ยะปัง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววราภรณ์ เพ็ชรพิพัฒน์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุภาดี ฟักแฟง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๓๕ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนันธนันท์ เมืองแสง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนัทนนท์ เศษสูงเนิน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายถิรยุทธ์ แจ้งสวะ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธีรดา บุญเมือง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อ นมสดมันม่วงเพื่อสุขภาพ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกรรวี นวมเอม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธัญชนก พรมพรายแก้ว  
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิภาวรรณ สีทา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอชิรญา แก้วสว่าง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอัยรดา แก้วสว่าง  
สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตศิลป์ ชื่อ สืบสานงานศิลป์ด้วยหัตถศิลป์จากแป้งมัน
ม่วง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนภัทร บัณฑูร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๓๖ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาววรรณิภา คุ้มเรือน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนฤมล มั่นอ่วม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนิตยา พูลเพิ่ม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อ บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวยาหยี บุญม ี 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวจตุพร แสงสุริยา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายธนภัทร ณ หนองคาย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตข้าว 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอัญชลี โหรา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกรกมล วังค า  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๓๗ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายมงคล ปรารพ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายนภัทร บัณฑูร  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวจิราภา แดงสุวรรณ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาววรรณิภา คุ้มเรือน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวนฤมล มั่นอ่วม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวนิตยา พูลเพิ่ม  
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน บ้าน
อัจฉริยะ (Smart Home) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวอนิสชา ค าเสน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวจันทกานต์ ไชยพิมพ์  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวทองกนก เอ่ียมสาย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวภัทรนันท์ ยายิน  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายด ารงค์กิจ ใยดี  
สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อผลงาน น้ าพริกมันหัวเกรียน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 



๓๘ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอัญชลี โหรา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวกรกมล วังค า  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายมงคล ปรารพ  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน สครับเมล็ดกาแฟน้ าผึ้ง 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวยาหยี บุญม ี 
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นางสาวจตุพร แสงสุริยา  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน จุลินทรีย์น้ าฮอร์โมนไข่
ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ภาคเหนือ ระดับ อศจ. 

นายธนภัทร ณ หนองคาย  
สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อผลงาน 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 านักงานคึณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

   
 
 
 
 



๓๙ 

 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายปฐมพงษ์ ยานะเครือ  
ประเภทที่ 3 นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันน าไปใช้และขยาย
ผลดีเด่น โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ชนะเลิศ ภาค 
ศูนย์ประสานงานโครงการชีววิถี

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภาคเหนือ 

นางสาวยาหยี บุญม ี 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถาง
กาบกล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวกรรวี นวมเอม  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถาง
กาบกล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวอชิรญา นันตา  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถาง
กาบกล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายภาคภูมิ บัวทอง  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถาง
กาบกล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายเมธา อินแจ้ง  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "กระถาง
กาบกล้วย ทรีอินวัน" 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นายวัฒนชัย สร้อยสวาท  
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini 
Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวธัญชนก พรมพายแก้ว  
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini 
Smart Farms) ฟาร์มอัจริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสมพิศ ศรีคุน 
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์ (Mini 
Smart Farms) ฟาร์มอัจฉริยะ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 



๔๐ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสมพิศ ศรีคุน  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่
สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุนิตา พัดแหวว  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่
สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวสุนิสา เชื่อมโนนสูง  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่
สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวชลธิชา เลพล  
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนริศรา คงมา  
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "เจลลี่สมุนไพร" 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

นางสาวนัชนาภา พิพัฒธากร  
การแข่งขันทักษะศิลปะประดิษฐ์  

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวนัชนาภา พิพัฒธากร  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวนัชนาภา พิพัฒธากร  
สมาชิกดีเด่น ระดับหน่วย หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาววิภาพร กิ่งกัณฑ์  
สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วย 
หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนายุทธ คู่ควร  
สมาชิกดีเด่นระดับหน่วย หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนายุทธ คู่ควร  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๑ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนายุทธ คู่ควร  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนายุทธ คู่ควร  
การแข่งขันโฟล์คซอง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนภัทร ณ หนองคาย  
สมาฃิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วย 
หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวทัศวรรณ ผินสุวรรณ์  
สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วย 
หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวทัศวรรณ ผินสุวรรณ์  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวทัศวรรณ์ ผินสุวรรณ์  
ทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาววิภาวี ทิมให้ผล  
สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วย 
หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาววิภาวี ทิมให้ผล  
การแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวธัญชนก พรมพรายแก้ว  
สมาชิกดีเด่นระดับหน่วย หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวธัญชนก พรมพรายแก้ว  
การแข่งขันทักษะการเพาะเห็ด 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวธัญชนก พรมพรายแก้ว  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

ชมรมพืชศาสตร์  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๒ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ชมรมเกษตรผสมผสาน  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตร 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวติมาภรณ์ ทรัพย์แย้ม  
สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่นระดับหน่วย 
หน่วยสุโขทัย 

รางวัลอื่น ๆ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวติมาภรณ์ ทรัพย์แย้ม  
การแข่งขันทักษะพืชผัก 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวติมาภรณ์ ทรัพย์แย้ม  
การแข่งขันโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวยาหยี บุญม ี 
การแข่งขันโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวยาหยี บุญมี  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวอัยรดา แก้วสว่าง  
การแข่งขัน ส้มต าลีลา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวจตุพร แสงสุริยา  
การแข่งขันทักษะไม้ดอกไม้ประดับ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวกรรวี นวมเอม  
การแข่งขันทักษะไม้ผล 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายสุรนาท ศรีวังพล  
การแข่งขันทักษะพืชไร่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายเก๋าจ้อย แซ่เติ๋น  
การแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวศิวาพร เดชภูเขียว  
การแข่งขันทักษะสุกร 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายอนันต์ แซ่เติ๋น  
การแข่งขันทักษะสุกร 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๓ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวลักษณมน จันทร์ทิม  
การแข่งขันทักษะโคเนื้อ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายบุญญฤทธิ์ จิตตะวิกุล  
การแข่งขันทักษะโคเนื้อ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนพล แจ่มสากล  
การแข่งขันทักษะโคนม 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวฑิฆัมพร แกล้วกล้า  
การแข่งขันทักษะโคนม 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายจตุพงศ์ ฟักอ่อน  
การแข่งขันทักษะผสมเทียมโค 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนพล แจ่มสากล  
การแข่งขันทักษะไก่ไข่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวฑิฆัมพร แล้วกล้า  
การแข่งขันทักษะไก่ไข่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายพรนเรศ เครื่องสอน  
การแข่งขันทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายปรวัตร ทับน้อย  
การแข่งขันทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายภานุพงศ์ กุลคิด  
การแข่งขันทักษะช่างส ารวจ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายจีรศักดิ์ ออมสิน  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายณัฐวุฒิ บันทึก  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายณัฐวุฒิ บันทึก  
การแข่งขันทักษะช่างก่อสร้าง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๔ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายจีรเดช แดงสุวรรณ์  
การแข่งขันทักษะช่างเชื่อม 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายพงศ์ภานุสรณ์ หมื่นแก้ว  
การแข่งขันทักษะช่างเชื่อม 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายอ านาจ เอี่ยมสะอาด  
การแข่งขันทักษะช่างยนต์ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายปวริศ ประหยัด  
การแข่งขันทักษะช่างไฟฟ้า 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายประชา นนทสันต์  
การแข่งขันทักษะการใช้แทรกเตอร์ล้อยาง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนกร ปิมาละ  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวทองกนก เอ่ียมสาย  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ าผักผลไม้ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายพลฤทธิ์ ทุเรียน  
การแข่งขันทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายศรัณยู ดอนอยู่ไพร  
การแข่งขันทักษะการผลิตไส้กรอกจากเนื้อไก่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายด ารงค์กิจ ใยดี  
การแข่งขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายนิมิต โรจนกิจโยธิน  
การแข่งขันทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อไก่ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายพลฤทธิ์ ทุเรียน  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมขากพืช 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายพลฤทธิ์ ทุเรียน  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมขากพืช 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๕ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศรัณยู ดอนอยู่ไพร  
การแข่งขันทักษะการผลิตน้ านมจากพืช 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายภัชนิพงศ์ รัตน์บ้านด่าน  
การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวอรอนงค ์ศรีสวัสดิ์  
การแข่งขันทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายปฐมพงศ์ ยานะเครือ  
การแข่งขันทักษะการผสมเทียมปลา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวทิพย์ประกาย เหมวา  
การแข่งขันทักษะการผสมเทียมปลา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวอรอนงค์ ศรีสวัสดิ์  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายภัชนิพงศ์ รัตน์บ้านด่าน  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานทางการประมง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายกัมปนาท บัวงาม  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายปกรณ์ พันธุ์แตง  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายโยธิน มีสุก  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้ปลา 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายภัทรพล น่วมนวล  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธวัชชัย พูลล้น  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธวัชชัย พูลล้น  
การแข่งขันทักษะการจัดสวนตู้กระจก 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๖ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสุนิษา จันทร์ศรี  
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวอมรพรรณ ไพรพนาพร  
การแข่งขันทักษะการจัดดอกไม้ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายธนภัทร สิริชูจิตกุล  
การแข่งขันทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายวาริท แซ่เซ็ง  
การแข่งขันทักษะศิลปะประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวชุฏิกาญณ์ ตามา  
การแข่งขันทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายอนันต์ มีสุวรรณ  
การแข่งขันทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายนิติลักษณ์ คุ้มข า  
การแข่งขันทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวเจนิสตา แสงทอง  
การแข่งขันทักษะตารางค านวณ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวพรชนก นาคข า  
การแข่งขันทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวพัชชา พลชนะ  
การแข่งขันทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายวัศพล เรืองโรจน์  
การแข่งขันทักษะการเขียนและน าเสนอแผนธุรกิจ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวกรกมล วังค า  
การแข่งขันทักษะบัญชีฟาร์มโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายจิระพงศ์ เมโรนิต  
การแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 



๔๗ 

 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวุฒิพงศ์ ทองเทศ  
การแข่งขันทักษะการพูดในที่ชุมชน 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวรัญชิดา ไชยนา  
การแข่งขันทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวพนัสดา บุญเจ็ก  
การแข่งขันทักษะการสาธิตทางวิชาชีพ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวกันต์กมล ตามา  
การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายศักดิ์เกษม แห่ชู  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นางสาวพนัสดา บุญเจ๊ก  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง 

ชนะเลิศ  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

สุโขทัย 

นายปฐมพงศ์ ยานะเครือ  
โครงการ สุโขทัยพอเพียง กิจกรรมการประกวด คนรุ่น
ใหม่ร่วมใจปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร 

รองชนะเลิศ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
1.1 ด้ำนควำมรู้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 
 



๔๙ 

 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 
2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สถานศึกษาได้เปิดจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ซึ่ง
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนั้นเป็นการประเมินในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่จะจบการศึกษา โดยเป็นการ
วัดความรู้ด้านต่างๆ ทักษะกระบวนการตามแต่ละสาขาวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนมาตลอดหลักสูตรโดยมีแผนกวิชาพืช
ศาสตร์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ แผนกวิชาช่างกลเกษตร และแผนกวิชาธุรกิจเกษตร โดยจะด าเนินการประเมิน
ร่วมกับสถานประกอบการที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้เรียนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ร่วมด้วย โดยเกณฑ์การประเมินคือใช้ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของ
สถานศึกษา ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษามีแผนงาน/
โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน ด าเนินกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผลการ
ประเมินค่าคะแนน คือ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการในทุกปีการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ต่างๆ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด จนถึงระดับชาติ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีการด าเนินการ
จัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) เป็นการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาการ สัมมนา
ทางวิชาการและด้านนันทนาการต่างๆ เป็นการแข่งขันในระดับสถานศึกษาชนะเลิศอันดับที่ 1 - 3 ได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป หมายเหตุในปีการศึกษา 2563 เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
ขึ้น การแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติจึงงดการจัดกิจกรรม ดังนั้นผลการประเมินค่าคะแนน คือ 1 ระดับ
คุณภาพ ก าลังพัฒนา 
4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีโครงการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละชั้นปี ให้เป็นผู้ออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักผู้ปกครอง บ้านพักอาศัย สภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของ
นักเรียน ได้สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครองและได้ทราบถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูผู้สอนรวมถึงการบริหารจัด
การศึกษาของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ กับตัวนักศึกษาและผู้ปกครองด้วย และยังส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการ
ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในภาคเรียนต่อไป และ
โครงการนี้ยังเป็นการลดการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาให้เรียนจบจนครบหลักสูตรทุกคน ผลการประเมิน
ค่าคะแนน คือ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีผลการพัฒนาผู้เรียน มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี กล้าแสดงออกทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรม นักเรียน 
นักศึกษามีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ รู้จักการท างานเป็นทีม อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืน มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยจัดกิจกรรมดังนี้  
         1. โครงการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยสุโขทัย  
        2. โครงการถวายเทียน 
         3. โครงการน าน้องท ากิจกรรมและเคารพธงชาติ 
         4. โครงการปลูกจิตส านึก 
         5. โครงการปลูกต้นกล้าเพ่ือชุมชน 
         6. โครงการพบพระ 



๕๒ 

 

         7. โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
         8. โครงการพืชอาสาปลูกป่าเพ่ือแม่ 
         9. โครงการเพ่ือพ่ีน้องรวมใจพร้อมศึกษาเรื่องสัตว์ 
         10. โครงการวันดินโลก 
         11. โครงการคาร์แคร์เกษตรสุโขทัย 
         12. โครงการเลือกตั้งนายกอกท.หน่วยสุโขทัย 
         13. โครงการ Fix It Center 
        14. โครงการขยาย EM 
         15. โครงการไหว้ครู 
         16. โครงการเกษตรวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 
         17. โครงการ พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 
         18. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
        ดังปรากฏในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยผลการด าเนินการติดตามผู้เรียนมีผลการ
ประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรม
ที่พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี กล้าแสดงออกทั้งด้านจิตใจและ
พฤติกรรม นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักการท างานเป็นทีม อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออก ภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
   
       3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   1. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาชีพ การประกวด การ
แข่งขันให้ได้รางวัลในระดับภาคและระดับชาติเพ่ิมมากขึ้น 
 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้และเกิดความ
ช านาญให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน Thailand 4.0 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
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   1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการ
เขา้ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  
 2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ิมข้ึน 
 3. ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการส ารวจความต้องการในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และชุมชน 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ มีการศึกษา
ความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มีการประสานงาน ให้สถานประกอบการ
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหรือการปรับปรุง หลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในทุกแผนกวิชา/สาขาวิชา
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน มีการใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา  รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ , 
สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาช่างยนต์ และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มีจ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์, สาขาวิชาสัตวศาสตร์, สาขาวิชาช่างกลเกษตร,สาขาวิชาการ
เกษตรศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยด าเนินการดังนี้  
          1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ เผยแพร่หลักสูตร ปวช.และปวส.บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ 
          2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สถานประกอบการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานประกอบการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตร 
          3. บันทึกข้อความรายงานผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรจากสถาน
ประกอบการแผนกวิชาสรุปการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการต่าง 
ๆ 
       4. บันทึกข้อความการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครูประจ าแผนกวิชา แผนการจัดการเรียนรู้และแบบ
ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูประจ าแผนกวิชา 
       5. บันทึกข้อความการส่งบันทึกหลังสอนของครูประจ าแผนกวิชา ครูทุกคนในแผนกวิชาส่งบันทึกหลัง
สอน 
       6. บันทึกข้อความการส่งรายงานการนิเทศภายในระหว่าง ครูผู้สอน และระหว่างแผนกวิชากับครูผู้สอน
ของแผนกวิชา  



๕๔ 

 

      7. บันทึกข้อความการส่งวิจัยอย่างง่าย/วิจัยในชั้นเรียนของครูประจ าแผนกวิชา  ครูผู้สอนส่งวิจัยอย่าง
ง่าย/วิจัยในชั้นเรียนของครูประจ า แผนกวิชา 
             8. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 วิทยาลัยฯ ได้ลง
นามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำ
เพิ่มเติม โดยงานพัฒนาหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ ได้ด าเนินการดังนี้ 
      1. เผยแพร่หลักสูตร ปวช.และปวส.บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาวน์โหลด
ค าอธิบายรายวิชา ระดับ ปวช. และ ปวส.  ให้คุณครแูละบุคลากรทราบ   
    2. บันทึกข้อความการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ประจ าแผนกวิชา โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้
และแบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ของครูประจ าแผนกวิชา 
     3. บันทึกข้อความการส่งบันทึกหลังสอนของครูประจ า แผนกวิชา โดยครูมีการส่งบันทึกหลังสอนของ
ครูทุกคนในแผนกวิชา 
     4. บันทึกข้อความการส่งรายงานการนิเทศภายในระหว่าง ครูผู้สอน และระหว่างแผนกวิชากับครูผู้สอน
ของแผนกวิชา มีการนิเทศภายในระหว่างครูผู้สอน และแผนกวิชากับครูผู้สอนของแผนกวิชา 
     5. บันทึกข้อความการส่งวิจัยอย่างง่าย/วิจัยในชั้นเรียนของครูประจ าแผนกวิชา มีการส่งวิจัยอย่างง่าย/
วิจัยในชั้นเรียนของครูประจ า แผนกวิชา 
     6. โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประจ าปี 2563 วิทยาลัยฯ ได้มีพิธีลงนามความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 
ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 3 ระดับคุณภาพ  ดี 
4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสุโขทัย จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2562 , หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
พุทธศักราช 2563 ซึ่งครูผู้สอนทุกแผนกวิชาจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการ
วิเคราะห์ หลักสูตรรายวิชา บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหล ายมีการสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการก าหนดแนวทางการจัดและประเมินผล
สภาพจริงในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   ผลการประเมินค่าคะแนนคือ 4  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  



๕๕ 

 

 2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มอบหมายให้ครูมีการจัดท าบันทึกการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูในปีการศึกษา 2563 ประจ าแผนกวิชาเกษตรศาสตร์  คิดเป็น ร้อยละ 50.00 บันทึกการจัดส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูประจ าแผนกวิชาพืชศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 80.00 บันทึกการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ของครู ประจ าแผนกวิชาสัตวศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 66.00 บันทึกการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ประจ า
แผนกวิชาช่างกลเกษตร คิดเป็นร้อยละ 66.00 บันทึกการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ประจ าแผนก
วิชาการบริหารธุรกิจเกษตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 บันทึกการจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ประจ าแผนก
วิชาการสามัญสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00   ผลการประเมินค่าคะแนนคือ 4  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 3. การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอน
ตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและตาม
สภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัยเพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินค่าคะแนนคือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 4. การบริหารจัดการชั้นเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ให้ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลในรายวิชาและจัดท าข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเชิญชวนให้นักศึกษาส่งสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่เข้าแข่งขัน ครูผู้สอนมีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน รวมทั้งช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ผลการประเมินค่าคะแนนคือ 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีการส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของตนเอง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สอดคล้องกับแผน/กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา โดยน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน สถานประกอบการทางวิชาชีพ ผลการประเมินค่า
คะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเพ่ือ ให้ติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและค้นหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และเพ่ือให้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบทุกส่วนภายในวิทยาลัย เช่น ระบบ RMS น ามาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลในทุกๆด้าน ผลการประเมินค่าคะแนนคือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  



๕๖ 

 

  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย  มีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ และข้อมูลฝ่ายต่างๆและงานในฝ่าย
บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีผู้รับผิดชอบ ดูแล
ระบบความปลอดภัย มีการอัพเดทข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา มีการส ารองข้อมูลและก าหนดสิทธิ์การ
ใช้งาน รวมถึงมีการวางแผนโครงการการด าเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องประจ าทุกๆปี 
ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 2. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. สถานศึกษามีโครงการ/แผนงาน ส าหรับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม 
ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ผลการ
ประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 4. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ศูนย์วิทย
บริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือ
ผู้สนใจ รวมทั้งจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง
เพียงพอ ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 3 ระดับคุณภาพ ดี 
 5. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการส าหรับบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่าง
สถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินค่าคะแนน คือ 
5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มี
การจัดการเรียนระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
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รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สรุปรายงานในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ จ านวนสถานประกอบการที่วิทยาลัยฯ ได้
พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้น รวมเป็น 10 แห่ง ให้
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าหรับปีการศึกษา 2563 ได้แก่ 
                      1) บริษัท เบทาโกร จ ากัด มหาชน เลขที่ 323 หมู่ที่ 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                      2) บริษัท น้ าตาลทิพย์สุโขทัย จ ากัด เลขที่ 100 ม. 9 ต. บ้านตึก อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร และพืชศาสตร์ 
                      3) ซ้งพันธุ์ปลากรุ๊ป เลขที่ 5/1 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                      4) สวนประดับพันธุ์ไม้ เลขที่ 317 ม. 8 ต. วังกะพ้ี อ. ตรอน จ. อุตรดิตถ์ ร่วมจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
                      5) พี.เอส. ฟาร์ม เลขที่ 124 ม. 2 ต. บ้านใหม่ไชยมงคล อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย ร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                      6) บริษัทจัดหางานไทนิชิยูโก จ ากัด เลขที่ โครงการมั่งมีนคร 86/371 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
                      7) บริษัทน้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด เลขที่ 42/1 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ ร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร และพืชศาสตร์ 
                      8) อู่ช่างเกตุ แทรกเตอร์ โซลูชั่น เลขที่ 117/2 ต.เมืองสวรรคโลก อ. สวรรคโลก จ. สุโขทัย 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
                      9) อู่วีระการช่าง เลขที่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่างกลเกษตร 
                      10) เอ็นโอพีคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/13 ถ.เทศบาล 2 ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 
ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการประเมินค่าคะแนน คือ  5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น  
  ครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการ
สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
  3) จุดที่ควรพัฒนำ  
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  พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
        1. จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา จากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ 
 2. ครูผู้สอนพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้รายวิชาให้เพ่ิมมากข้ึน 
 

4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
ส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ของสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาผลการประเมินค่าคะแนน คือ 5 ระดับคุณภาพ ยอดยี่ยม 
 2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยมีการ
วางแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึก
ในสถานประกอบการ  รวมทั้งมีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน โดยระดมทรัพยากร
ของสถานศึกษา เช่น งบประมาณทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์
ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม ผลการประเมินค่าคะแนน คือ  5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 3. การบริการชุมชนและจิตอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย มีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรม
บริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา โดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้ 
       1. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
       2. โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 
       3. โครงการประชุมวิชาการ อกท.หน่วยสุโขทัย 
       4. โครงการพืชอาสาปลูกป่าเพื่อแม ่
       5. โครงการขยาย EM น าความรู้สู่ชุมชน 
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       6. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา 
  7. โครงการปลูกต้นกล้าเพื่อชุมชน 
ผลการประเมินค่าคะแนน คือ  5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สถานศึกษามีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้เรียนคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัล
จากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ผลการประเมินค่าคะแนน 
คือ 2 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  2) จุดเด่น  
  1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศและหรือต่างประเทศ 
       2. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพย ากรอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 
 
  3) จุดที่ควรพัฒนำ  
  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริงในระดับชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ระดับภาคและระดับชาติ 
 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
  สนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 

 
          ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงท่ี 1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 1 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 



๖๑ 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

100.00 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 11 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 44.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 



๖๒ 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
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)  

 

5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 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) 



๖๓ 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 4 12 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 4 12 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 71 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 83.53 

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

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 3 6 



๖๔ 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 61 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 93.85 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง   
(ร้อยละ 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 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง   
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 
 
 
 
 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตำรำงท่ี 3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละประเด็นกำรประเมิน 



๖๕ 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง   
(ร้อยละ 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 สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 6 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง  
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 
5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงท่ี 4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 



๖๖ 

 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 91.82 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 44 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 85.37 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 83.53 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 93.85 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 85 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 40 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 88.25 

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

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 



๖๗ 

 

 
         ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
2. โครงการพัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคต

แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วย
สุโขทัย สู่ความเป็นเลิศ  

3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center)  

4. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
6. โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่  

2. โครงการพัฒนาองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วย
สุโขทัย สู่ความเป็นเลิศ  

3. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center)  

4. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  
6. โครงงานวิทยาศาสตร์  
7. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการเลือกตั้งนายก อกท.  
2. โครงการ Fix It Center  



๖๘ 

 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

3. โครงการพืชอาสาปลูกป่าเพ่ือแม่  
4. โครงการพบพระ  
5. โครงการปลูกต้นกล้าเพ่ือชุมชน  
6. โครงการปลูกจิตส านึก  
7. โครงการน าน้องท ากิจกรรมเคารพธงชาติ  
8. โครงการถวายเทียน  

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
2. โครงการทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 

 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการอบรมบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 
ในสถานศึกษา  

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
3. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการอบรมบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 
ในสถานศึกษา  

2. โครงการเตรียมความพร้อมรางวัลสถานศึกษา
พระราชทาน  

3. โครงการสถานศึกษาพอเพียง 
 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  
2. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน              

(Fix It Center) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 



๖๙ 

 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการฝึกให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ทดลอง และ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


