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ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสอดคล้ องกับ ความต้องการของผู้ เรีย น ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และบริห ารจัดการ
ทรั พ ยากรของสถานศึ กษาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความส าเร็จในการดาเนิน การตามนโยบายส าคัญ ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม เพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิ ช าให้ ถู ก ต้อ ง ครบถ้ ว น สมบู รณ์ นอกจากบริห ารจั ด การบุ ค ลากรแล้ ว ยังได้ บ ริ ห ารจั ด การ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานทีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ง
เรี ย นรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ครุ ภั ณ ฑ์ และงบประมาณของสถานศึ กษาที่ มีอ ยู่อ ย่างเต็ ม ศัก ยภาพและมี
ประสิทธิภาพ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้ น วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้สนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนฝึกทักษะพัฒนาจนเกิดความชานาญ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลด้านทักษะวิชาชีพ ระดับ
ต่างๆ ทั้งระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ในทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทยประเภท
เดี่ยว (ระนาดเอก) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นด้านการประกอบอาหาร การแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาวและการ
ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ
จุดเด่น
1. วิทยาลัยให้ การสนับ สนุนและส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้พัฒ นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทักษะวิชาชีพและ
หลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
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2. ความสามารถ ความตั้ งใจของนั ก เรีย น นั ก ศึ กษา และครูผู้ ฝึ ก ซ้อ ม ส่ งผลให้ เกิ ด คุ ณ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน จนเกิดเป็นทักษะความชานาญ ความสามารถพิเศษติดตัวนักเรียน นักศึกษา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และสามารถนาความรู้ดังกล่าวไปสู่
ประชาชนในชุมชนใกล้ เคีย ง ในโครงการศูน ย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุม ชน Fix it center ทาให้ ป ระชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จุดที่ควรพัฒนำ
เนื่องจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ ก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจานวนน้อย
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านทักษะฝีมือ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น จึงสมควรได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1.มีการทาโครงการรองรับเพื่อพัฒนาจุดที่กาลังพัฒนา
2.ควรมีการสนับสนุน งบประมาณ ในการดาเนินงาน จัดซื้ออุปกรณ์และวัสดุฝึกต่างๆ ประกอบกับการ
สนับ สนุน บุคลากรให้ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อนากลับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสุ โ ขทั ย ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถาน
ประกอบการ เพราะสถานประกอบการเป็นผู้ที่ต้องการแรงงานด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมโดยการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรให้สอดคล้อ งกับความต้องการของสถานประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ จัดทาโครงการทาความร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) เกี่ยวกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อผลิ ตนั กเรียน นักศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ
ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ประสบการณ์ จ ริ ง ในการฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ ในสถาน
ประกอบการ และออกบริการศูนย์ ซ่อมสร้าง บริการชุมชน (Fix it center)
จากการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะความชานาญ และประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาในการบริการวิชาชีพของตนเอง
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3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้ดาเนินการตามโครงสร้างหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะ เพื่ อให้ นั กเรีย น นั กศึ กษาที่ส าเร็จการศึกษามีคุณ วุฒิ วิช าชีพ ตรงตามสมรรถนะ และมีความรู้
ความสามารถ ประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพได้จริงโดยระหว่างการศึกษานักเรียน นักศึกษา จะได้รับการฝึก
ทักษะ ประสบการณ์จริง จากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
จากการดาเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษามีความชานาญทางด้านทักษะวิชาชีพ สามารถ
นาไปประยุกต์ในในการประกอบชีพได้เป็นอย่างดี

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice)
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (The Best Practice)
ด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กาหนดไว้ ปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวเปลี่ยนไป มีการกระจายอานาจและ
มอบหมายให้ ส ถานศึ กษามี อานาจตัด สิ น ใจในกิ จกรรมต่ างๆ มากขึ้น จึงมีผู้ น าแนวความคิ ดนี้ บ รรจุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จะต้องจัดทาสาระใน
รายละเอียดตามกรอบของหลักสูตรและจัดทาหลักสูตรอื่นบางส่วนเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน
และความต้องการของท้องถิ่นนั้ นๆ ดังนั้น บทบาทของสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูจะต้อง
รับผิดชอบงานทางด้านการจัดทารายละเอียดของหลักสูตรในทุกเนื้อหาสาระเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตร
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นให้มากที่สุด ประกอบกับสถานศึกษามีบุคลากรที่มีความ
พร้อมที่จะกาหนด รายละเอียดสาระของหลักสูตรเพิ่มเติมได้เอง ในการพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษานั้น
นอกจากเป็ น บทบาทของบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาโดยตรงแล้ ว สถานศึ ก ษาอาจเชิ ญ นั ก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยจัดทาหลักสูตรให้แก่สถานศึกษาได้ ผู้ที่จะจัดทาหลักสูตร
มาจากหลายแหล่ง จากบุคลากร ครู ผู้บริห าร ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม
บุคคลจากอุตสาหกรรมและชุมชน เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล
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การที่บุคคลของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอน จะ
ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้าถึงและเข้าใจความสาคัญ ทิศทางของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง เพราะได้มีการอภิปราย การตรวจสอบ และการหาข้อยุติอย่างรอบคอบ เป็น
ที่แน่ชัดว่าการจัดการเรียนการสอนของครูที่ดาเนินตามหลักสูตรที่ตนมีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาเอง จะทาให้การ
จัดการสอนสนองความต้องการของผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากกว่าการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่มีผู้กาหนดมาให้เรียบร้อยแล้ว
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ยึ ด โรงเรี ย นเป็ น ฐาน (School-based curriculum development) การ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ยึ ด โรงเรี ย นเป็ น หลั ก (School-focused curriculum development) พร้อมทั้ งมี ค วาม
พยายามที่จะมอบอานาจการตัดสิน ใจและการบริหารจัดการให้ แก่ผู้ บริห าร การบริห ารจัดการที่ยึดแหล่ ง
ปฏิ บั ติการเป็ น ฐาน (Site-based Management) หรือการบริห ารจัดการที่ ยึดโรงเรียนเป็น ฐาน (Schoolbased Management) เป็นต้น
สรุปถึงประโยชน์หรือข้อดีของการกระจายอานาจทั้งการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตรไปสู่
สถานศึกษาไว้ดังนี้
1.มีความสามารถที่จะตัดสินใจให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่นได้ดีขึ้น
2.มีศักยภาพที่จะสร้างความกระตือรือร้นระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3.มีศักยภาพที่จะส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ดีขึ้น โดยชักจูงการดึงให้บุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมการตัดสินใจมากขึ้น
4.มีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างการทางานที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมมากขึ้น
5.มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากขึ้น หลีกเลี่ยงหรือลดการใช้โครงสร้างการทางานแบบเดิม
ลง
6.มีศักยภาพในการนาทรัพยากรของรัฐมาใช้ เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมมาก
ขึ้น
7.ลดความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ
8.เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
9.ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นวัตถุวิสัย
ประโยชน์ อีกประการหนึ่ งที่เห็ นได้ชัดเจนจากการที่สถานศึกษาได้จัดทาหลักสูตรขึ้นใช้เอง ก็คือ
สามารถสนองความต้องการ ความถนัด
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และความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง แม้หลักสูตรจะกาหนดเป็นหลักการไว้ว่า “เป็นการศึกษาที่มุ่งให้
ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง” แต่ก็มักจะไม่ค่อยบรรลุเจตนารมณ์ที่วางไว้
แม้ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะโดยข้อเท็จจริง สภาพโรงเรียนและธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่นมี
ความแตกต่างและความหลากหลายค่อนข้างสูง เนื้อหาสาระและรายวิชาต่าง ๆ ที่กาหนดจากส่วนกลางไม่
สามารถสนองความต้องการเฉพาะดังกล่าวของสถานศึกษาได้ การส่งเสริมให้สถานศึกษากาหนดรายละเอียด
ของหลักสูตรในบางรายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของผู้เรียน จึงเป็นทางออกที่จะ
แก้ปัญหาความจากัดของความหลากหลายของหลักสูตรได้
วัตถุประสงค์
เพื่อได้กาหนดกระบวนการพัฒ นาหลักสูตรในสถานศึกษาออกเป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งสามารถปรับใช้ได้กับ
บริบท ดังนี้
1. การผลิตหน่วยการเรียนการสอนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชา การดาเนินการจะเป็นไปในลักษณะ
นาร่องกระบวนการจัดทาหลักสูตรในลักษณะหน่วยการเรียนหรือหลักสูตรเฉพาะรายวิชามีกิ จกรรมดาเนิน
การ 8 ประการ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน สารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทาหลักสูตร โดยพิจารณาจากช่องว่าง จุดบกพร่องและความหลากหลายแห่งภูมิหลังของผู้เรียน
1.2 การกาหนดจุดหมาย ภายหลังจากได้วิเคราะห์ความต้องการของนักเรียนแล้ว ผู้วางแผน
หลักสูตรจะช่วยกันกาหนดจุดหมายที่ต้องการ
1.3 การเลือกเนื้อหาสาระหรือหัวข้อเนื้อหาที่จะนามาศึกษาไม่เพียงแต่จะต้องพิจารณา
จุดหมายในการเลือกเนื้อหาเท่านั้น แต่จะต้องพิจารณาความสอดคล้องและความสาคัญของเนื้อหาที่เลือกด้วย
1.4 การจัดเนื้อหา เมื่อได้เนื้อหาสาระแล้วต่อไปคือ การจัดลาดับเนื้อหา ซึ่งจัดตามลาดับ
จากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก หรืออาจจัดตามลักษณะหรือธรรมชาติของเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียน
เรียนรู้ การจัดเนื้อหาที่เหมาะสมควรจะสอดรับกับวุฒิ ภาวะของผู้เรียน ความพร้อมของผู้เรียนและระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
1.5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเลือกวิธีการหรือยุทธวิธีที่
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้กับเนื้อหาได้ นักเรียนจะทาความเข้าใจเนื้อหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักวางแผน
หลักสูตรและครูเป็นผู้เลือก
1.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ตัดสินวิธีการที่จะจัดและกาหนดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ และการจัดลาดับขั้นตอนของการใช้กิจกรรม ในขั้นนี้ครูจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะกับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม
ที่ครูรับผิดชอบ
1.7 การกาหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการในการประเมิน ครูผู้สอนในฐานะผู้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องประเมินและตรวจสอบให้ได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวบรรลุจุดหมายหรือไม่ ครูผู้สอน
จะต้องเลือกเทคนิควิธีอย่างหลากหลายเพื่อใช้ให้เหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และให้สามารถ
บอกได้ว่าจุดหมายของหลักสูตรได้รับการตอบสนองหรือไม่
1.8 การตรวจสอบความสมดุลและลาดับขั้นตอน ผู้จัดทาหลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นที่การ
จัดทาหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนการสอนสอดคล้องภายในตัวหลักสูตรเอง การดาเนินการในลั กษณะนี้ก็
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเกิดความสมดุลในเนื้อหาและประเภทของการเรียนรู้
2.การนาหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนไปทดลองใช้ เมื่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดทาหลักสูตร
และเอกสารประกอบหลักสูตรในรูปของสื่อหรือบทเรียนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คณะครูก็จะนาเอกสารหลักสูตร
เหล่านั้นไปทดลองสอนในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ มีการสังเกต วิเคราะห์และเก็บรวบรวมผลการใช้หลักสูตรและ
การจัดกิจการรมในชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป
3.การปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาในหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั น ในขั้ น ตอนนี้ จะต้ อ งปรับ หน่ ว ยการเรีย นหรื อ
หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เรีย นอย่ า งแท้ จ ริง โดยพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งระหว่า ง
ความสามารถของผู้เรียนกับทรัพยากรที่สถานศึกษามีอยู่และกับพฤติกรรมการสอนของครู มีการรวบรวม
ข้อจากัดต่าง ๆ ที่ได้จากการทดลองไว้ในคู่มือครู เพื่อจะใช้เป็นข้อสังเกตและแนวทางที่จะช่วยให้ครูได้จัด
กิจกรรม การสอนอย่างรอบคอบ
4.การพั ฒ นากรอบงาน ภายหลั งจากจัด ท าบทเรีย นหรือหลั กสู ต รรายวิช าต่ างๆจานวนหนึ่ งแล้ ว
ผู้พัฒ นาหลักสูตรจะต้องตรวจสอบหลักสูตรและสื่อในแต่ละหน่วยหรือแต่ละรายวิชา ในประเด็นของความ
เหมาะสมและความเพี ย งพอของขอบข่ ายเนื้ อ หา และความเหมาะสมของการจัด ล าดั บ เนื้ อ หา ครูห รื อ
ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ านการพั ฒ นาหลั ก สู ต รจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าหลั ก การและเหตุ ผ ลของหลั ก สู ต รโดย
ดาเนินการผ่านกระบวนการการพัฒนากรอบงาน
5.การนาหลักสูตรไปใช้และเผยแพร่ เพื่อให้ครูที่เกี่ยวข้องนาหลักสูตรไปใช้จริงในระดับห้องเรียนอย่าง
ได้ผล จาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องจัดฝึกอบรมครูประจาการอย่างเหมาะสม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมามีลักษณะที่เป็นเชิงวิชาการอยู่มาก ดังนั้ นเมื่อมี
การจั ดท าหลั กสู ตรในสถานการณ์ จ ริ งผู้ รับ ผิ ดชอบสามารถปรับ ปรุงกิจกรรมและขั้นตอนให้ เหมาะสมกั บ
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชา สภาพท้องถิ่นและเงื่อนไขอื่นๆได้ อย่างไรก็ตามในเวลาปฏิบัติงาน เมื่อมีปัญหา
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เกิดขึ้นก็สามารถปรึกษาหารือกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไ ด้ ความได้เปรียบของการสร้างหลักสูตรโดย
คณะบุคคลในสถานศึกษาก็คือ สามารถตรวจสอบผลงานและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมได้ตลอดเวลา
เพราะมีนักเรียนซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทดลองใช้ในทุกขั้นตอนและตลอดเวลา
กรอบแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรของสถานศึกษาจะประสบความสาเร็จ
ได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและสอดรับกับจุดหมายของหลักสูตร เมื่อ
พิจารณาธรรมชาติของหลักสู ตรโดยทั่วไปแล้ ว หลักสูตรของแต่ละรายวิชาจะมีจุดเน้นในด้านหนึ่งด้านใด
ดังต่อไปนี้
ด้านที่หนึ่ ง เป็น หลั กสูตรที่เน้ นทางด้านวิชาการหรือพุทธิพิสั ย (cognitive domain) ในลักษณะการ
ส่งเสริมความรู้ ความคิดและสติปัญญา
ด้านที่ส อง เป็ น หลักสูตรที่เน้ นการเสริมสร้างทักษะทางกาย ซึ่งเน้นกลไกของร่างกายในการกระทา
กิ จ กรรมหรื อ ทั ก ษะพิ สั ย (psychomotor domain) เช่ น วิ ช าช่ า งอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม คหกรรม
เกษตรกรรม เป็นต้น
ด้านที่สาม เป็นหลักสูตรที่เน้นการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม จริยธรรมและความประพฤติของผู้เรียน หรือ
จิตพิสัย (affective domain)
เนื่องจากวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิ ชาต่างๆ มีลักษณะการให้ความรู้ ความเข้าใจ
และการฝึกทักษะต่าง ๆ ไว้จานวนมากและหลากหลายอยู่แล้ว จึงจะไม่อธิบายซ้า เพราะการสอนในสองด้าน
แรกเป็นการสอนที่เน้นทางด้านพุทธิพิสัยและด้านปฏิบัติหรือทักษะพิสัย ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เป็นการเรียน
การสอนที่ตรงไปตรงมา ตรวจสอบหรือประเมินผลได้ชัดเจนว่าประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว อีกนัยหนึ่งก็
คือสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และบรรลุจุดหมายที่วางไว้หรือไม่ จึงเป็นเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์
แห่ งการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น การวั ด และประเมิ น ผลก็ ส ามารถวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นได้ โดยตรงตาม
ข้อเท็จจริง การศึกษาของประเทศไทยทุกระดับได้เน้นการปลูกฝังค่านิยม จริยธรรม และคุณธรรมของผู้เรียน
ตลอดมา แต่การดาเนิ น การสอนในเรื่องดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จตามที่คาดหวังไว้มากนัก เพราะ
นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ทางจริยธรรมเป็นอย่างดี แต่พฤติกรรมที่ แสดงออกยังมิได้สอดคล้องกับความรู้ที่มี
ดังนั้นถ้าจะสอนให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอย่างแท้จริง จาเป็นจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่แตกต่างไปจากการเรียนรู้ทางวิชาการในห้องเรียน
วิธีกำรดำเนินงำน
1.จัดทาหลักสูตร
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2.เผยแพร่หลักสูตร
3.ทดลองใช้หลักสูตร
4.ประชาสัมพันธ์
5.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน
6.กระบวนการจัดการเรียนการสอน วัดผลประเมินผล
ผลกำรดำเนินงำน
1.ได้หลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน
2.จานวนผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น
3.เปิดสอนวิชาที่หลากหลาย ตามสถานการณ์
4.ได้ร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ได้เรียนวิชาที่หลากหลาย ตามที่ตนเองต้องการ
2.ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา ได้อาชีพใหม่ๆ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
3.ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ที่อยู่
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 11 หมู่ 13 ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-3341 โทรสาร 0-5561-2941
E-mail sptc-poly @ hotmail.com Website www.sukhothaipc-ac.ch
ประวัติสถำนศึกษำ
วิทยาลั ย สารพั ดช่างสุ โขทัย สั งกัดสถาบั นการอาชีว ศึกษาภาคเหนือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามงบประมาณ
ปี ๒๕๓๗ ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๓๘,๒๕๓๙ ซึ่งประกาศดังนี้ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยาย
การอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มตลาดแรงงานและท้องถิ่น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญั ติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ.
๒๕๓๔ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย” เลขที่ ๑๑ หมู่ ๑๓ ถนนจรดวิถีถ่อง
ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยให้สถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง
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กำรจัดกำรศึกษำ
วิทยาลั ยสารพัดช่างสุโขทัย จั ดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
และวิชาพาณิชยกรรม รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษามีดังนี้
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่เปิดสอนในปัจจุบัน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)
3. สาขางานไฟฟ้ากาลัง
4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขางานการบัญชี
6. สาขางานการตลาด
7. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8. สาขางานการท่องเที่ยว (MEP)
9. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิศึกษา)
10. สาขางานไฟฟ้ากาลัง (ทวิศึกษา)
11. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.สาขางานเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
3.สาขางานติดตั้งไฟฟ้ากาลัง
4.สาขางานติดตั้งไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
5.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
6.สาขางานการบัญชี
7.สาขางานการบัญชี(ทวิภาคี)
8.สาขางานการตลาด
9.สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)
10.สาขางานการตลาด BigC(ทวิภาคี)
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11.สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
12.สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ(ทวิภาคี)
สภำพชุมชน
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิท ยาลั ย สารพั ด ช่ างสุ โขทั ย ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตามงบประมาณปี 2537 ผูกพันปีงบประมาณ 2538 ,2539 ซึ่งประกาศดังนี้
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากาลังคนใน
ด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มตลาดแรงงานและ
ท้องถิ่น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่ งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้ง "วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย" เลขที่ 11 หมู่ 13 ถนนจรดวิถีถ่อง
ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยให้สถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มี
เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 61 ไร่ โดยกระทรวงมหาดไทย
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 61 ไร่ โดยกระทรวงมหาดไทย อนุมัติให้
ให้กรมอาชีวศึกษาใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ "ทุ่งคุยทอง" ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 1.7
กิโลเมตร บนเส้ น ทางไปจั งหวัดตาก ติดกับ ถนนจรดวิถีถ่อง ตาบลบ้ านกล้ วย อาเภอเมือง จังหวัดสุ โขทั ย
64000 เบอร์โทรศัพท์ 055-613341 ใกล้กับสานักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย เยื้องกับโรงพยาบาลสุโขทัย
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เปิดทาการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับวิชาชีพ
(หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรวิชาชีพ แกนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา และทวิศึกษา
สภำพเศรษฐกิจ
กำรประกอบอำชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม รองลงมา คือ การพาณิชยกรรม และการ
บริการการท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม
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สภำพสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยสืบเชื้อสายมาจากชาวไทยดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ โดยมี
ขบบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนสาเนียงภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีประชากรย้ายถิ่นมาจาก
จังหวัดอื่นๆ ไม่มากนัก นอกจากนี้เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง เย้า และลีซู ส่วน
หนึ่งอาศัยในดินแดนนี้มานานแล้ว และอีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดลาปาง น่าน
พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก และเพชรบูรณ์ ปัจจุบันคนไทยกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ในเขตตาบลบ้านแก่ง และตาบล
แม่สา อาเภอศรีสัชนาลัย
ณ วัน ที่ 30 มิถุน ายน พ.ศ. 2543 *จังหวัดสุ โขทัยมีประชากรทั้งสิ้ นรวม 627,088 คน เป็ นชาย
306,571 คน หญิง 320,517 คน อาเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อาเภอศรีสัชนาลัย มีจานวน 98,145 คน
รองลงมาได้แก่อาเภอเมืองสุโขทัย มีจานวน 94,893 คน และอาเภอศรีสาโรง มีจานวน 74, 661 คน

2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ
ข้อมูลผู้เรียน

14

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

ทวิศึกษำ

รวม

ปวช.1

101

0

0

101

ปวช.2

90

0

27

117

ปวช.3

90

0

17

107

รวม ปวช.

281

0

44

325

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภำคี

รวม

ปวส.1

38

0

38

ปวส.2

47

0

47

รวม ปวส.

85

0

85

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น

แรกเข้ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

101

35

34.65

ปวส.2

5

5

100.00

106

40

37.74

แรกเข้ำ

สำเร็จกำรศึกษำ

คิดเป็นร้อยละ

ปวช.3

172

63

36.63

ปวส.2

54

26

48.15

รวม

226

89

39.38

รวม

ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับชั้น
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ข้อมูลบุคลำกร
ทั้งหมด

มีใบประกอบ

สอนตรงสำขำ

(คน)

วิชำชีพ(คน)

(คน)

5

5

-

8

8

8

ข้าราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

12

12

12

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

6

5

6

เจ้าหน้าที่

14

-

-

6

-

-

รวม ครู

26

25

26

รวมทั้งสิ้น

51

25

26

ประเภท
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ)

ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ประเภทวิชำ

ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ)

อุตสาหกรรม

3

3

6

พาณิชยกรรม

3

1

4

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

0

0

0

เกษตรกรรม

0

0

0
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ประเภทวิชำ

ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ)

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1

0

1

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

7

4

11

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ประเภทอำคำร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

6

อาคารปฏิบัติการ

8

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค์

2

อาคารอื่น ๆ

3

รวมทั้งสิ้น

20

ข้อมูลงบประมำณ
ประเภทงบประมำณ

จำนวน (บำท)

งบบุคลากร

3,747,380.00

งบดาเนินงาน

5,662,900.00

งบลงทุน

2,835,000.00

งบเงินอุดหนุน

3,347,065.00

งบรายจ่ายอื่น

2,930,700.00

17
ประเภทงบประมำณ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (บำท)
18,523,045.00

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
ทักษะก้าวไกล วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม นาอาชีพ
อัตลักษณ์
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพหลักสูตรหลากหลาย
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จะเป็นผู้นาในการผลิตคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นสถานศึกษาแห่ง
คุณภาพ”
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนในระดับ ฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีตามมาตรฐวิชาชีพ
เพื่อสนองความต้องการตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนอง
ความต้องการของชุมชน
พันธกิจที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อมุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เป้ำประสงค์

18
1.สร้างโอกาสและพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพความรู้และเทคโนโลยีตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.ครูและนั กเรียน นักศึกษาสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ส ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษาหรือชุมชนได้ด้วยตนเอง
3.สร้างโอกาสและพัฒนาความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
4.เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้่องการของการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1.การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และสถาน
ประกอบการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
2.การพัฒนาคุณภาพความรู้และเทคโนโลยีตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.การจัดการเรียนวิชาชีพเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
4.การจัดการเรียนวิชาชีพเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
5.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ผลงาน ไม้เท้าส าหรับ ผู้ สู งอายุ ผ่ านการน าเสนอเอกสารเชิ ง รางวัลอื่น
แนวคิด ผลงานสิ่งประดิษฐืและนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้า
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2

ๆ
รอง
ชนะเลิศ
รอง

ภาค

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
รอง

เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชนะเลิศ
รอง

ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตคกรรม

ชนะเลิศ

ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตคกรรม

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
สานักงานคณะกรรมการ

ชาติ

การอาชีวศึกษา

ชนะเลิศ ภาค
รางวัลอื่น

รางวัลสถานศึกษาพอเพียง

ๆ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ

จังหวัด

สอศ.

รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
การยกย่องเชิดชูเกียรติจากโครงการครูดี ครูผู้ทรง

รางวัล

คุณธรรม สกสค. สุโขทัย ( ประเภทครูผ้สอน

อื่น ๆ

ให้โดย
สานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ

จังหวัด สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดสุโขทัย

อาชีวศึกษา )
นางเรณู โทบุรินทร์
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อศาสนา รางวัล
สังคมประเทศชาติและนานาชาติ งานประทานรางวัล

อื่น ๆ

ชาติ

สานักงานพุทธมณฑล

เกียรติยศ รางวัล " โพธิจักร" ครั้งที่ 1
นายสมใจ รอดคง

รางวัล

ผู้บริหารดีเด่น

อื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นางมะลิ พึ่งสถิตย์

รางวัล จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

20
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ผู้บริหารดีเด่น

อื่น ๆ

นายธวัช สอนง่ายดี

รางวัล

ผู้บริหารดีเด่น

อื่น ๆ

นายเอกภพ นุ่มพรม
ผู้บริหารดีเด่น ด้านการบริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล
อื่น ๆ

นายสมชาย อินผ่อง

รางวัล

แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก

อื่น ๆ

นายนรินทร์ อินทร์จันทร์

รางวัล

แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก

อื่น ๆ

นางพิชชานันทร์ อินทร์จันทร์

รางวัล

แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก

อื่น ๆ

นายทวีรัตน์ เสมสันต์

รางวัล

แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก

อื่น ๆ

นางนงนุช เพ็ชรชนะ
ผู้บริหารดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รางวัล
อื่น ๆ

นายกิตติ พ่่มพวง

รางวัล

เครื่องแยกเหรียญกึ่งอัตโนมัติ

อื่น ๆ

นายสิทธิชัย ไชยวิโน

รางวัล

เครื่องแยกเหรียญกึ่งอัตโนมัติ

อื่น ๆ

ดร.ธนิสร กลิ่นมาลี

รางวัล

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานปรับรอบทิศทาง

อื่น ๆ

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์

รางวัล

เครื่องล้างผักและผลไม้ 2 ระบบ

อื่น ๆ

ให้โดย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม

รางวัล

เครื่องล้างผักและผลไม้ 2 ระบบ

อื่น ๆ

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์

รางวัล

กระเป๋าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อื่น ๆ

นายจตุรงค์ ด่านปาน

รางวัล

กระเป๋าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อื่น ๆ

นางเรณู โทบุรินทร์

รางวัล

กระเป๋าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อื่น ๆ

นายอาทิตย์ ศรีเตว็ด
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางงามตา พึ่งเงิน
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี

ให้โดย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายกิตติ พุ่มพวง

รางวัล

เครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา

อื่น ๆ

นายสิทธิชัย ไชยวิโน

รางวัล

เครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา

อื่น ๆ

นายสมชาย อินผ่อง

รางวัล

อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง

อื่น ๆ

นายนรินทร์ อินทร์จันทร์

รางวัล

อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง

อื่น ๆ

นายทวีรัตน์ เสมสันต์

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัล จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

22
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง

อื่น ๆ

นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์

รางวัล

อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง

อื่น ๆ

ให้โดย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ดร.ธนิสร กลิ่นมาลี
กระชายไทย ๔.๐

รางวัล
อื่น ๆ

นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์

รางวัล

กระชายไทย ๔.๐

อื่น ๆ

นางสาวสุวิมล ดีอ่า

รางวัล

ซุปไข่ผักหวานป่า

อื่น ๆ

นางสาวนรากร ชิตพันธ์

รางวัล

ซุปไข่ผักหวานป่า

อื่น ๆ

นางสาวจตุพร สมศรี

รางวัล

ซุปไข่ผักหวานป่า

อื่น ๆ

นายธีระกรณ์ แก้วคา
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
นายธีระกรณ์ แก้วคา
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม
เวอร์ชั่น 2
นางสาวนพวรรณ แก้วนิล
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม
เวอร์ชั่น 2
นางจุฑาภัทร์ กามะหยี่
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

23
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

ให้โดย

เวอร์ชั่น 2
นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์

รอง

เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นางวรนุช ยมวัน

ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ
รอง

เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชนะเลิศ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย
สมาร์ทโฟน

รอง
ชนะเลิศ

ว่าที่ ร.ต.จีรวัฒน์ หนุนทรัพย์
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย
สมาร์ทโฟน
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วย
สมาร์ทโฟน

รอง
ชนะเลิศ
รอง
ชนะเลิศ

นายวีระพล วาสเอื่อยวงศ์
้

รางวัล

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานปรับรอบทิศทาง

อื่น ๆ

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562
ชื่อ-สกุล/รำยกำร

รำงวัล ระดับ

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ดูดเศษโลหะ

อื่น ๆ

จังหวัด

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รำงวัล ระดับ

นายสมชาย อินผ่อง

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นทราย

อื่น ๆ

นายนรินทร์ อินทร์จันทร์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นทราย

อื่น ๆ

นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นทราย

อื่น ๆ

นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นทราย

อื่น ๆ

นายทวีรัตน์ เสมสันต์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นทราย

อื่น ๆ

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
ภาค

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายกิตติ พ่่มพวง
สิ่งประดิษฐ์เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวนัยนา จันทร์หอม

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

นายวีระพล วาสเอื้อยวงศ์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เชียง เชียง อกไก่ถั่วขาว

อื่น ๆ

นางงามตา พึ่งเงิน

รางวัล ภาค สานักงานคณะกรรมการการ

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รำงวัล ระดับ

สิ่งประดิษฐ์เชียง เชียง อกไก่ถั่วขาว

อื่น ๆ

นางเรณู โทบุรินทร์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เชียง เชียง อกไก่ถั่วขาว

อื่น ๆ

นางสาวสุดารัตน์ จันทร์นิ่ม

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เชียง เชียง อกไก่ถั่วขาว

อื่น ๆ

นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เชียง เชียง อกไก่ถั่วขาว

อื่น ๆ

นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ ไทย ไทย กราโนล่า ธัญพืชอบกรอบ

อื่น ๆ

นางงามตา พึ่งเงิน

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ ไทย ไทย กราโนล่า ธัญพืชอบกรอบ

อื่น ๆ

นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ ไทย ไทย กราโนล่า ธัญพืชอบกรอบ

อื่น ๆ

นางสาวสุวิมล ดีอ่า

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ ไทย ไทย กราโนล่า ธัญพืชอบกรอบ

อื่น ๆ

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ขนมจีนแป้งมันม่วงและน้ายากึ่งสาเร็จรูป

อื่น ๆ

ให้โดย
อาชีวศึกษา

ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
ภาค
จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวนัยนา จันทร์หอม
สิ่งประดิษฐ์เห็ดโคนน้อยดองน้าใบย่านาง

รางวัล
อื่น ๆ

นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
สิ่งประดิษฐ์เห็ดโดนน้อยดองน้าใบย่านาง

จังหวัด

ชนะเลิศ จังหวัด

นางสาวนรากร ชิตพันธ์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์เห็ดโคนน้อยดองน้าใบย่านาง

อื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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นายธีระกรณ์ แก้วคา
สิ่งประดิษฐ์ระบบบริหารจัดการงบประมาณสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รำงวัล ระดับ

รางวัล
อื่น ๆ

นางวรนุช ยมวัน

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ทุ่นเตือนและป้องกันภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

นายพิเชษฐ์ บังวรรรณ์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ท่นเตื
่ อนและป้องกันภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

นางวรนุช ยมวัน

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ทุ่นเตือนและป้องกันภัยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อื่น ๆ

นายทวีรัตน์ เสมสันต์
สิ่งประดิษฐ์ทุ่นเตือนภัยและป้องกันภัยด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์
ว่าที่ ร.ต.จีรวัฒน์ หนุนทรัพย์
สิ่งประดิษฐ์ทุ่นเตือนภัยและป้องกันภัยด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

ภาค
ภาค
ภาค

ภาค

ภาค

ให้โดย

สานักงานคณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ ฮอร์โมน Grow up สารกระตุ้นสาหรับพืช

อื่น ๆ

นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ ฮอร์โมน Grow up สารกระตุ้นสาหรับพืช

อื่น ๆ

นางสาวนัยนา จันทร์หอม

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ฮอร์โมน Grow up สารกระตุ้นสาหรับพืช

อื่น ๆ

นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์

รางวัล

สิ่งประดิษฐ์ฮอร์โมน Grow up สารกระตุ้นสาหรับพืช

อื่น ๆ

นางสาวจุฑาภัทร์ บุญเกิด

รางวัล จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ

จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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สิ่งประดิษฐ์ฮอร์โมน Grow up สารกระตุ้นสาหรับพืช

รำงวัล ระดับ
อื่น ๆ

ให้โดย
อาชีวศึกษา

นายกิตติ พ่่มพวง
สิ่งประดิษฐ์ด้านชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ

รางวัล

ชุมชน Internet of Things (IOT) "SPTC Smart Home

อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการร
การอาชีวศึกษา

IOT"
นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
สิ่งประดิษฐ์ด้านชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ชุมชน Internet of Things (IOT) "SPTC Smart Home
IOT"

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายสิทธิชัย ไชยวิโน
สิ่งประดิษฐ์ด้านชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อ

รางวัล

ชุมชน Internet of Things (IOT) "SPTC Srmart Home

อื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

IOT"
นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
English presentation Innovation and Innovation

รางวัล

Based on Research Methodology Contest "Grow up อื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

Hormones stimulants for plants"
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
English presentation Innovation and Innovation

รางวัล

Based on Research Methodology Contest "Grow up อื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

Hormones stimulants for plants"
นางสาวนัยนา จันทร์หอม
English presentation Innovation and Innovation

รางวัล

Based on Research Methodology Contest "Grow up อื่น ๆ
Hormones stimulants for plants"

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รำงวัล ระดับ

ให้โดย

นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
English presentation Innovation and Innovation
Based on Research Methodology Contest "Grow up
Hormones stimulants for plants"

รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายกิตติ พุ่มพวง
English presentation Innovation and Innovation
Based on Research Methodology Contest "Grow up
Hormones stimulants for plants"
นางงามตา พึ่งเงิน
โครงงานวิทยาศาสตร์ โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3
สี ระดับ ปวช.
นางสาวปิยาภรณ์ น้อยเอี่ยม
โครงงานวิทยาศาสตร์ โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3
สี ระดับ ปวช.
นายอาทิตย์ ศรีเตว็ด
โครงงานวิทยาศาสตร์ โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3
สี ระดับ ปวช.
นายพิเชษฐ์ บังวรรณ์
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องล้างผัก
ผลไม้ ระดับ ปวส.
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ

รางวัล
อื่น ๆ

รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สมาคมวิทยาศาสตร์จังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี

รางวัล จังหวัด

๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-
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โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาความเข้มข้นของเพคติน

รำงวัล ระดับ
อื่น ๆ

(pectin) ต่อแป้งข้าวเจ้าที่มีผลการชะลอการสุกของกล้วย

ให้โดย
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒

น้าว้า ระดับ ปวส.
นายธีระกรณ์ แก้วคา
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาคุณภาพของเส้นขนมจีน
อบแห้งเสริมแป้งมันม่วง ระดับ ปวช.
นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องล้างผัก
ผลไม้ ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาความเข้มข้นของเพคติน

รางวัล

(pectin) ต่อแป้งข้าวเจ้าที่มีผลการชะลอการสุกของกล้วย

อื่น ๆ

น้าว้า ระดับ ปวส.
นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาชนิดของสารกระตุ้นเห็ดที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย ระดับ ปวช.
นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาคุณภาพของเส้นขนมจีน
อบแห้งเสริมแป้งมันม่วง ระดับ ปวช.
นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-

โครงงานวิทยาศาสตร์การเปรียบเทียบคุณภาพของลูกแป้งใน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
การผลิตข้าวหมาก ระดับ ปวช.
นางสาวนัยนา จันทร์หอม
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกาาคุณภาพของเส้นขนมจีน
อบแห้งเสริมแป้งมันม่วง ระดับ ปวช.

๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒

30
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวนัยนา จันทร์หอม
โครงงานวิทยาศาสตร์การศึกษาชนิดของสารกระตุ้นเห็ดที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย ระดับ ปวช.
นางพิชชานันท์ อินทร์จันทร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาชนิดของสารกระตุ้นที่มีผล
ต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย ระดับ ปวช.
นายกิตติ พ่่มพวง
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพเครื่องล้างผัก
ผลไม้ ระดับ ปวส.
นางสาวสุวิมล ดีอ่า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบคุณภาพของลูกแป้ง
ในการผลิตข้าวหมาก ระดับ ปวช.

รำงวัล ระดับ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ
รางวัล
อื่น ๆ

ให้โดย
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-

ภาค อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯภาค อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒

นายธีระกรณ์ แก้วคา
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาความเข้มข้นของเพคติน
(pectin) ต่อแป้งข้าวเจ้าที่มีผลการชะลอการสุกของกล้วย
น้าว้า ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

นางสาวศตชนันท์ อยู่ทอง
โครงงานวิทยาศาสตร์ การศึกษาชนิดของสารกระตุ้นที่มีผล

รางวัล

ต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย ระดับ ปวช.

อื่น ๆ

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯจังหวัด อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯภาค อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจาปี
๒๕๖๒

31
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายบุญสม ทองอยู่
แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก
นายจิรายุทธ บุญคง
แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก
นายโดม โตประคา
แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก
นายเจษฎากร แดงพัด
แท่นยึดเข้ามุมโครงเหล็ก
นายนครินทร์ สมองรัมย์
เครื่องแยกเหรียญกึ่งอัตโนมัติ
นายชานนท์ ฤทธิบุญ
เครื่องแยกเหรียญกึ่งอัตโนมัติ
นางสาวจิราภรณ์ ทองมี
ซีแคลมป์ (C-Clamp) อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานปรับรอบทิศทาง

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายพิพรรธน์ พระทองคา
ซีแคมป์ (c-clamp) อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานปรับรอบทิศทาง

นายจิระเมศร์ นนทชัยวรกิตติ์

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

ซีแคมป์ (C-Clamp) อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานปรับรอบทิศทาง
นายสุริยา ทาเที่ยง
ซีแคมป์ (C-Clamp) อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานปรับรอบทิศทาง

นายแสงชัย มาลัยผา
เครื่องล้างผักและผลไม้ 2 ระบบ
นายภูมิพัฒน์ เมี้ยนเสา
เครื่องล้างผักและผลไม้ 2 ระบบ
นายประชานาถ ไคร้ยะ
กระเป๋าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
นายสุรศักดิ์ แสงเหี่ยว
กระเป๋าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
นายวรรณรัตน์ แก้วเพ็ง
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางสาวนุจรี แก้วกล้า
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางสาวเอื้องฟ้า ปัญหาวงค์
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางสาวสุภาพร นวลแขคงวุฒิ

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางสาวนิศารัตน์ อาชาสุคนธ์
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี
นางสาวอดิภา บุรานผาย
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายอภิชา อภิกุลนภัส
โปรตีนพร้อมดื่มกึ่งสาเร็จรูปเสริมผัก 3 สี

นายวงศกร แสงสว่าง
เครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา
นายอภิชาติ ตาเสาร์
เครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา
นายธีรภพ โกสุม
เครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา
นายณัฐพล ยอดยิ่ง
เครื่องผลิตโอโซนแบบพกพา
นางสาวจุฑารัตน์ มณีศรี
อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง
นางสาวศุภกร หนูสาร

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง
นายภาณุพงศ์ ขาโตนด
อุปกรณ์ตรวจเช็คสัญญาณไฟด้วยตนเอง
นางสาวศิริพร แสงสว่าง
กระชายไทย ๔.๐
นางสาวพัชรา กฤตยาพงษ์
กระชายไทย ๔.๐
นางสาวธันยธรณ์ เหล็กเพชร
กระชายไทย ๔.๐
นางสาวมัณฑนา ชีพา
ซุปไข่ผักหวานป่า
นายเมธาสิทธิ์ จิตสว่าง
ซุปไข่ผักหวานป่า
นางสาวสุดารัตน์ เรือนอินทร์
ซุปไข่ผักหวานป่า
นางสาวปุณยาพร ตองอ่อน
ซุปไข่ผกั หวานป่า
นางสาวสุดาพร บุญมาก
ซุปไข่ผักหวานป่า

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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นางสาวกุมภาวดี เฉลียวพงษ์
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
นางสาวจิตติมา สุขบุญ
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
นางสาวณัฐนรี มาคา
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
นางสาวชลธิชา จันตรี
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
นางสาวปภัสสร นิลพัน่ธ์
ระบบจัดการฐานข้อมูลคลินิกทันตกรรม
นายชัยวัฒน์ คาเสน
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายชัยนันท์ ชานาญไพร
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2 รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

นายอาทิตย์ เกตุคง
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2
นายวีรวัฒน์ จาปางาม
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายธนพล กงพาน
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2
นางสาวสามิตรี ธูปเทียน
ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลบริการงานซ่อม เวอร์ชั่น 2
นายศักดิ์สิทธิ์ นันทิใจ
เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นายโยธี วุ่นฟัก
เครื่องเติมอากาศและปั๊มน้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
นายอาทิตย์ ใจสะอาด
ุอุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน
นายศักดิ์ธัช ข้อเพชร
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน
นางสาวรุ่งนภา แสงนอก
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน
นางสาวอุษมา ไกรร่่ง
อุปกรณ์ควบคุมการรดน้าโรงเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน

รำงวัล

ระดับ

ให้โดย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
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ส่วนที่ 3
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
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ให้ ส ถานศึ ก ษาระบุ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาซึ่ งเป็ น ไปตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็ น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับ การศึกษา และมีคุณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มี ก ารปรั บ ปรุ งรายวิ ช าเดิ ม หรือ ก าหนดรายวิ ช าใหม่ หรือ กลุ่ ม วิช าเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลั กสู ต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
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สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรีย น รวมทั้งการช่วยเหลื อ ส่ งเสริม สนับ สนุ นจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

สถานศึกษารายงานการประเมิน ผลและการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
กำรศึ กษำอำชี วศึ กษำที่ พึ งประสงค์ ด้ ำ นควำมรู้ ตำมรำยกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึก ษำของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยได้จัดให้มีระบบการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในระดับภาคและระดับชาติ ส่ งผลต่อสมรรถนะ
ของผู้เรียนในการประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยจึงได้ดาเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
พัฒ นาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมสอบ V-NET , โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้ Echo ve
โครงการสนั บ สนุ น สิ่ งประดิ ษ ฐ์ แ ละงานวิจั ย ฯ ,เป็ น ต้ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา จากความตระหนักดังกล่าว ส่ งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ผลการทดสอบ
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มาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในครั้งแรก
4.1.2 ด้ ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒ นำ
คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ ตำมรำยกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยได้ดาเนินโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 1)
โครงการส่ งเสริมการประกอบอาชีพ อิส ระของผู้ เรียนอาชีว ศึกษา 2)โครงการเสริมสร้างจิตส านึกการเป็ น
ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ 3)โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา เป็นต้น ส่งผลให้
นั กเรี ย น นั กศึกษาวิทยาลั ย สารพั ดช่างสุ โขทั ยมีผ ลสั มฤทธิ์ด้ านทั กษะและการประยุกต์ใช้อยู่ในเกณฑ์ ที่ ดี
วิทยาลั ยได้กาหนดแนวทางและนโยบายในการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน
สถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา โดยมีการสารวจความพึงพอใจใน 3 ด้าน คือ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะอาชีพ โดยนาแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เก็บข้อมูลในสถานประกอบการ จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ผู้สาเร็จการศึกษามีทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
4.1.3 ด้ ำนคุณ ธรรม จริยธรรม และคุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์ ให้สถำนศึกษำรำยงำน
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำอำชี ว ศึ ก ษำที่ พึ ง ประสงค์ ด้ ำ นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ตำมรำยกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
อำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
งานกิจ กรรมนั กเรี ยน นั กศึกษา ฝ่ ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ได้กาหนดให้ มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสานึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบ
ของกิจ กรรมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม และคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ วิทยาลั ยสารพัดช่างสุโขทัยได้ดาเนิน
โครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับการดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีลักษะที่พึงประสงค์ และการมีงาน
ทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
2) จุดเด่น
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ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยเฉพาะทักษะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1.พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)
2.พัฒ นาผู้ เรียนให้ มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิส ระตามแนว
ทางการดาเนินการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น
4.ลดปัญหาการออกกลางคัน
5.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
6.การมีงานทา ประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกคน
7.ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.พั ฒ นากระบวนการเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ ผู้ เรี ย นในการเข้ า รั บ การทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (v-net)
2.ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ และการประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาทักษะวิชาชีพในระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
5.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.)
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
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4.2.1 ด้ ำ นหลั กสูต รอำชี วศึก ษำ ให้ ส ถำนศึก ษำรำยงำนผลสัม ฤทธิ์ ในกำรพั ฒ นำกำร
จัด กำรอำชีวศึกษำด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ตำมรำยกำรประเมิน คุณ ภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลั ย สารพั ดช่างสุ โขทัย ใช้ห ลั กสู ตรฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ องกับความต้ องการของผู้ เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่เพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี และความต้ องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับ สถานประกอบการ
ตระหนักและให้ความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ เพราะสถานประกอบการเป็นผู้
ที่ต้องการแรงงานด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมโดยการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ ทางงานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้ดาเนินโครงการ
ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ โดยสารวจความต้องการของสถานประกอบการและความพึงพอใจของสถานประกอบการทั้ ง
ด้านความรู้ ทักษะและเจคติของนักเรียน ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและนาแบบสารวจที่
ได้มาสรุป และนามาเสริมในรายวิชาในหลักสูตรของครูผู้สอนแผนกวิชา
4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒนำกำรจัด กำรอำชีวศึกษำด้ำ นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ตำมรำยกำรประเมินคุณ ภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดย
มุ่ งเน้ น ให้ ค รู ผู้ ส อนด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตามแผนการจั ด การเรีย นรู้ด้ ว ยเทคนิ ค วิธีก ารสอนที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบุรณาการคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการในชั้นเรียน เป็น
การประเมิน ผลตามสภาพจริง เป็ น กระบวนการรวบรวมข้อมูล จากการเรียนรู้ของผู้ เรียน โดยเน้นการ
ประเมินทักษะที่เกิดจากการปฏิบัติหรือเรียนรู้ในสภาพจริงในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูผู้สอนได้มีการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล และตัวอย่างสื่อการสอนต่างๆซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
อำชีวศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ตำมรำยกำรประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ดังนี้
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1) ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมในด้ านต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพทั้งตนเองและการพัฒ นาวิชาชีพ มีโครงการส่งเสริม
สนับสนุนจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของวิทยาลัย มีการยกย่องครู และบุคลากรที่
ปฏิบัติในระดับดีเด่นของสถานศึกษา และพัฒนาตนเอง
ในส่วนของการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
และยังรวมไปถึงการพัฒ นาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มี
โครงการจัดระบบพัฒนา WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของวิทยาลัย และมีการประเมินความพึงพอใจในระบบ
สารสนเทศของวิทยาลัยเพื่อนาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
4.2.4 ด้ ำ นกำรน ำนโยบำยสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ให้ ส ถำนศึ ก ษำรำยงำนผลสั ม ฤทธิ์ ใ นกำร
พัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
การนานโยบายสู่การปฏิบัติของวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมารตรฐานการอาชีวศึกษา เนื่องจากวิทยาลัยมีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
โดยปฏิบัติตามนิติรัฐ นิติธรรมและหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน ทาให้เกิดความสาเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์สนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งผู้บริหารวิทยาลัย
สารพัดช่างสุโขทัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู และบุคลากรในวิทยาลัย จึงส่งผลให้นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อาทิ เช่น 1. โครงการพัฒ นาทั กษะการใช้ภ าษาอังกฤษของครู ผู้ เรียนในสถานศึ กษา โดยใช้
Application Echo
2.โครงการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ
3.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
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2) จุดเด่น
1.สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2.ครูผู้ ส อนจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้สู่การปฏิบั ติส าหรับ พัฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณ ลั กษณะและ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ระดับดี
3.ครู ผู้ส อนจั ดทาแผนการจั ดการเรียนรู้สู่ การปฏิ บัติที่เน้นผู้ เรียนเป็ นส าคัญ และนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
4.ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้
5.ครูผู้สอนบริหารการจัดการชั้นเรียนได้
6.ครูผู้สอนได้รับการพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒ นาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
7.สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลได้
ระดับดี
8.สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ระดับ
ดี
9.สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เพียงพอและเอื้อเฟื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
10.สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร
รวมทัง้ การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
11.สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1.มีการอบรมและพัฒนาครูให้มีการเขียนแผนการสอนที่หลากกลายโดยการบูรณาให้ครอบคลุมใน
แต่ละหน่วยมากขึ้น
2.มีการนาสื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นโดยการเพิ่มอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์และสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตให้เพิ่มขึ้นและครอบคลุมพื้นที่
3.มีการนาบุคลากรและนั กเรียนเข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติตาม
บริบทของสถานศึกษา เช่น โครงการ Fix it center
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
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1.ส่งเสริม สนั บสนุน ให้ ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพั ฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2.ส่งเสริม สนับสนุน และกากับติดตามให้มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด ให้่มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ผู้สนใจ มีจานวนหนังสือ
ตามเกษณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุด มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชา
3.ในการจัดทาสรุปโครงการต่างๆแบบ PDCA เพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆของวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
ให้มากกว่าเดิม
4.สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เพิ่มขึ้นและครอบคลุมพื้นที่
5.มีการนาบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมในโครงการต่างๆด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบท
ของสถานศึกษา เช่น โครงการ Fix it center
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.3.1 ด้ ำ นควำมร่ ว มมื อ ในกำรสร้ ำ งสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ให้ ส ถำนศึ ก ษำรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งสุ โ ขทั ย มี ก ารด าเนิ น งาน วงจรการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ (PDCA) ครบ
กระบวนการ นอกจากนี้วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยยังมีบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิ ภ าคี ด้านการฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ การศึกษาดูงานของนักเรียน
นักศึกษา จึงส่งผลให้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์
4.3.2 ด้ ำ นนวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ งำนสร้ ำ งสรรค์ งำนวิ จั ย ให้ ส ถำนศึ ก ษำรำยงำน
ผลสัมฤทธิ์ในกำรพัฒนำกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
ตำมรำยกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในสถานศึกษา
จนได้รับรางวัลท้่งในระดับจั งหวัด ระดับภาค อย่างต่อเนื่อง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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2) จุดเด่น
สถานศึ ก ษาให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นานวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย ใน
สถานศึกษาจนได้รับรางวัลท้่งในระดับจังหวัด ระดับภาค อย่างต่อเนื่อง
3) จุดที่ควรพัฒนา
1.งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างผลงาน
2.มีการพัฒนาครูให้ได้เข้ารับการอบรมในการเขียนรายงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3.มีการพัฒนานักเรียนโดยการนาแผนการสอนที่สอดแทรกการทาโครงงานเป้นฐานหรืองานวิจัย
เป็นฐาน
4.มีโครงการให้ครูได้เข้าศึกษาดู งานด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับชาติเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนามาพัฒนางานของตนเองให้ประสบผลสาเร็จมากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูเขียนของบประมาณในการสนับสนุนการสร้างผลงานจากหน่วยงาน
ภายนอก
2.มีการพัฒนาครูให้ได้เข้ารับการอบรมในการเขียนรายงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3.มีการพัฒนาครูโดยการอบรมพัฒนาการเขียนแผนการสอนที่สอดแทรกการทาโครงงานเป้นฐาน
หรืองานวิจัยเป็นฐาน
4.มีโครงการให้ครูได้เข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ในระดับชาติเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนามาพัฒนางานของตนเองให้ประสบผลสาเร็จมากขึ้น

49

ส่วนที่ 5
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จานวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
ตำรำงที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้

ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า น
อาชีวศึกษา (V-NET)

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

20

4

80

3

3

9

ผลรวมคะแนนที่ได้

89

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้X 100) /115

77.39

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้
ยอดเยี่ยม

(ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ดีเลิศ

(ร้อยละ 70.00 – 79.99)

ดี

(ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ปานกลาง

(ร้อยละ 50.00 – 59.99)

กาลังพัฒนา

(น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้

ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ
2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

3

5

15

2

4

8

ผลรวมคะแนนที่ได้

23

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

92.00

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ยอดเยี่ยม

(ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ดีเลิศ

(ร้อยละ 70.00 – 79.99)

ดี

(ร้อยละ 60.00 – 69.99)

ปานกลาง

(ร้อยละ 50.00 – 59.99)

กาลังพัฒนา

(น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน

2

1

2

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2

4

8

3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา

15

5

75

ผลรวมคะแนนที่ได้

85

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95

89.47

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่

51
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

พึงประสงค์
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
คะแนนที่ได้
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

(ค่ำน้ำหนักxค่ำ
คะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

2

5

10

3

3

9

1.2 การพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิ ช า หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ ก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม
ผลรวมคะแนนที่ได้

19

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

76.00

ระดั บ คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที่ 1 ด้ า นหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ข้อกำรประเมิน
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

2

5

10

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

4

8

2

1

2

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้

75

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85

88.24

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

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

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อกำรประเมิน
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา
3.2 อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

5

5

25

2

5

10
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

2

3

6

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้

61

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 65

93.85

ระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ประเด็ น การประเมิ น ที่ 3 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

ข้อกำรประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน
6

5

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)
30

ผลรวมคะแนนที่ได้

30

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100)/ 30

100.00

ระดับ คุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ
50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
คะแนนที่ได้
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

(ค่ำน้ำหนักxค่ำ
คะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

2

4

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

4

8

ผลรวมคะแนนที่ได้

37

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45

82.22

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปาน
กลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
ข้อกำรประเมิน

ค่ำน้ำหนัก ค่ำคะแนน

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

3

4

คะแนนที่ได้
(ค่ำน้ำหนักxค่ำคะแนน)
12

ผลรวมคะแนนที่ได้

12

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15

80.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.2561

ร้อยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

83.83

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้

77.39

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

92

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

89.47

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

90.24

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

76

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

88.24

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ

93.85

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

81.67

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

82.22

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

86.20

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษายอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อย
ละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

56

ส่วนที่ 6
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่กำหนดเพิ่มเติม

สถานศึกษารายงานการประเมิ น ผลและการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กาหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

57

ส่วนที่ 7
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้สถานศึกษานาผลการประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
แผนพั ฒ นำเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
มำตรฐำนและประเด็ น กำร (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
ประเมิน
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้

1. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
2. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ แลพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อ
เตรีย มความพร้อมเข้าสู่ ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒ นารูปแบบและยกระดับ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอบมาตรฐาน วิชาชีพ
4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เรี ย นเพื่ อ ความพร้อ มการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ

1.2 ด้ า น ทั ก ษ ะ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้

1. โครงการพั ฒ นา ศั ก ยภาพผู้ เรี ย นเพื่ อ ความพร้อ มการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ

1.3 ด้ านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม

1. โครงการวันวิสาขบูชา

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. โครงการศึก ษาดูงานตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงเพื่ อ น
พึ่งพายามยาก
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มำตรฐำนและประเด็ น กำร (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
ประเมิน
3. โครงการพิธีไหว้ครู
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมนาความรู้ การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้รับ
การบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

2.2 ด้านการจัดการเรียนการ

1. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น

สอนอาชีวศึกษา

2. โครงการการจั ด การศึ ก ษาเรี ย นร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
3. โครงการแข่งขันทักษะ วิชาชีพระดับสถานศึกษา

2.3 ด้านการบริหารจัดการ

1. โครงการพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การ

1. โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช เยาวชนร่ ว มปกป้ อ งผื น ป่ า และ

ปฏิบัติ

ทรัพยากรธรรมชาติ
2. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อ
เตรีย มความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒ นารูปแบบและยกระดับ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
3.1 ด้ านความร่ ว มมื อ ในการ

1. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อ
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แผนพั ฒ นำเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำของสถำนศึ ก ษำ
มำตรฐำนและประเด็ น กำร (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
ประเมิน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

3. 2 ด้ า น น วั ต ก ร ร ม
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์
งานวิจัย

1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

