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สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา อยูในระดับยอดเยี่ยม รอยละ 80.20
1.2 จุดเดน
1) สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาเปนที่พึงพอใจ และความตองการของสถานประกอบการ
2) สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาไดตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
3) ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําสูงและบริหารสถานศึกษาไดตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัด
4) สัดสวนจํานวนครูและบุคลากรกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา อยูในเกณฑมาตรฐานอัตรากําลัง ครู
และบุคลากรมีความสามัคคี รวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ
5) สถานศึกษาไดรับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน สะอาด เรียบรอย รมรื่น สวยงาม
และปลอดภัย
6) ไดรับความรวมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องคกรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน
7) ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบถวน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิผล มีบันทึกหลังสอน และจัดทําวิจัยในชั้นเรียน คิดเปนรอยละ 100
8) ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
9) ผูเรียนเปนผูนําในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไดตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
10) พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาไดอยาง เปนระบบและตอ
เนื่อง โดยทุกคนมีสวนรวม
11) สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และ
จิตอาสา โครงการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนทุกสาขา
วิชาเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) พัฒนาระบบครูที่ปรึกษาเพื่อติดตามดูแลพฤติกรรมของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อลดปญหาการออก
กลางคันของผูเรียน
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2) ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสาขาวิชาไดรับการสงเสริม จัด
ทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนมุงสู
การแขงขันระดับนานาชาติ
3) สงเสริมพัฒนาสูความเปนเลิศทั้งทางดานวิชาการและทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา
โดยมุงสูระดับ
นานาชาติ
4) สงเสริม พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ใหไดมาตรฐานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
5) สงเสริมและจูงใจ ใหนักเรียน นักศึกษาเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) และตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) จัดโครงการอบรมพัฒนาผูเรียนกอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2) จัดโครงการติวเตอร (Tutor) ผูเรียนในระดับชั้นปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 กอนเขารับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) อยางตอเนื่อง
3) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค ใหแกครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง และติดตามผลอยางจริงจัง
4) จัดทําโครงการความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ โดยพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน
นักศึกษา ไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ
5) จัดทําโครงการสรางผูนําดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มุงสูระดับ
นานาชาติ
6) จัดทําโครงการวิจัยลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
7) โครงการระดมทรัพยากรทุนเพื่อสงเสริม สนับสนุน ผลิตโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคของผูเรียนในแตละปการศึกษา
8) โครงการ Open House แนะแนวศึกษาตอเนนระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
2.1 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน มีความสวยงาม รมรื่น สะอาด มีความพรอมดานอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก มีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนเอื้อตอการจัดการเรียนรูทุกสาขาวิชา
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชนและจิตอาสา
2.3 ครูและบุคลากรมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูตามมาตรฐาน ตําแหนง ตรงตามสาขาวิชา
ผูบริหารมีทักษะในการบริหาร
2.4 ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 90.85
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2.5 สถานศึกษาไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ ประจําปการศึกษา
2559
2.6 นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560
2.7 นักเรียน นักศึกษา ไดเขารวมแขงขันทักษะดานวิชาการและวิชาชีพ ระดับชาติ ปการศึกษา 2561
จํานวน 15 รายการ
2.8 ไดรับรางวัลหองสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญดีเดน ประจําป 2560 จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.9 ไดรับรางวัลเหรียญเงิน องคการมาตรฐานดีเดน และสมาชิกดีเดน โครงการภายใต การนิเทศ ระดับ
ภาค ภาคเหนือ ปการศึกษา 2561
2.10 ไดรับรางวัล ระดับ 3 ดาว ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
2.11 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม R-Service งานชุมชนลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ อาชีวชอสะอาด
ระดับภาค ภาคเหนือ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
3.1 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
3.2 ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
3.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
3.4 ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.5 จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3.6 สถานศึกษามีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
3.7 จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี
และสาขาวิชาการตลาด
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเปนมาและความสําคัญ
การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษานั้น ผูเรียนจะตองมีความรูชั้นเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการจนเปนที่ยอมรับ การ
ฝกฝนทักษะผูเรียนดานวิชาชีพของครูผูสอน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความชํานาญและความสามารถเขารวม
แขงขันทักษะวิชาชีพทําในระดับชุมชนทองถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติได เพื่อเปนไปตาม
เกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ดานที่ 1 ดานผู
เรียนและผูสําเสร็จการศึกษา ขอการประเมิน 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค
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หรืองานวิจัย และขอการประเมิน 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งดําเนินการประเมินผูเรียนจะตองไดรับ
รางวัลจากการประกวดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติสูงสุด
4.2 วัตถุประสงค
1) ฝกผูเรียนใหมีทักษะในการเรียนวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ตนเองถนัด
2) ฝกผูเรียนตามสาขาวิชาเพื่อเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
3) สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเขาประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
4.3 กรอบแนวคิด (ถามี)
4.4 วิธีการดําเนินงาน
1) จัดแขงขันทักษะวิชาชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคหรืองานวิจัยในสถานศึกษา
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมการประกวดในระดับจังหวัด
2) ฝกฝนนักเรียน นักศึกษาที่เปนตัวแทนเพื่อเขารวมในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
3) เขารวมแขงขันในระดับตางๆ และคัดเลือกเปนตัวแทนในระดับตางๆ
4.5 ผลการดําเนินงาน
1) เขารวมแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ ปการศึกษา 2561 จํานวน 15 รายการ
ดังนี้
- ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ “เทิดไทองคราชัน รัชการที่ 10”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
- ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ทักษะประติมากรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะพื้นฐาน การประกวดรองเพลงลูกทุง หญิง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุยเพียงออ) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
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-

ทักษะการวาดภาพสีนํ้าหุนนิ่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทสินคา OTOP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น “อาชีวะ INTRO” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.)
- ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย
2) ผลการแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 3 รายการ ดังนี้
- ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ “เทิดไทองคราชัน รัชการที่ 10”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทสินคา OTOP ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3) สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ไดรับรางวัลระดับภาค จํานวน 3 รายการ ดังนี้
- ผลงาน “แยม 3 in 1” ไดรับรางวัล HORNOR AWARD ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2561 ปพุทธศักราช 2561-2562 ระดับภาค
ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
- ผลงาน “กระเปาจากเชือกกลวย” ไดรับรางวัล HORNOR AWARD ในการประกวด “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2561 ปพุทธศักราช 2561-2562
ระดับภาค ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
- ผลงานประเภทการประกวดองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ชื่อผลงาน “เครื่องผสมปุย” ไดรับรางวัล HORNOR AWARD ในการประกวด
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2561 ปพุทธศักราช 25612562 ระดับภาค ภาคเหนือ ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
4.6 ประโยชนที่ไดรับ
1) นักเรียนนักศึกษามีความเชื่อมั่นในวิชาชีพ เพื่อนําไปประกอบอาชีพของตนเอง
2) สรางชื่อเสียงใหแกสถานศึกษา และสถานศึกษาไดรับการยอมรับในการผลิตกําลังคนที่มีความ
สามารถในการพัฒนาประเทศ
3) นักเรียนนักศึกษาเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
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4) สถานศึกษามีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของชุมชนและสถานประกอบการ
5) เปนพื้นฐานใหผูเรียนไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น
6) มีนักเรียนนักศึกษาสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาจํานวนเพิ่มมากขึ้น
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ 9 ถนนแปดวา ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
โทรศัพท 055-411221

โทรสาร 055-412814

E-mail uttvc@yahoo.com

Website www.uttvc.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2486 ปลูกสรางบนที่ดินราชพัสดุ เลขทะเบียน
1420/2484 มีพื้นที่ 9 ไร 3 งาน 45.3 ตารางวา ตั้งอยูเลขที่ 9 ถนนแปดวา ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ เดิมชื่อโรงเรียนชางทอผา
พ.ศ. 2487 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนชางเย็บเสื้อผา
พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนการชางสตรีอุตรดิตถ
พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเปน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
11 มีนาคม 2548 ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (นายปรีชา บุตรศรี) ไดอนุมัติใหใชที่ดินของที่ราชพัสดุ
โฉนดเลขที่ 7459 เลขที่ดิน 4 หมายเลขทะเบียนที่ อต. 131 จํานวนเนื้อที่ 3 งาน 76.8 ตารางวา เพื่อใช
เปนสถานที่กอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ มีเนื้อที่ 10 ไร 3 งาน 22.1 ตาราง
วา
30 พฤษภาคม 2550 ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (นายสมบูรณ ศรีพัฒนาวัฒน) ไดอนุมัติใหใชที่ดิน
ของที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 7459 เลขที่ดิน 75 หมายเลขทะเบียนที่ อต. 131 รวมเนื้อที่ 3 ไร 77 ตาราง
วา จํานวน 3 แปลง คือ แปลงที่ 1 พื้นที่บริเวณสนามเทนนิสและสโมสรจังหวัด จํานวน 2 ไร 2 งาน
91 ตารางวา เพื่อใชเปนสถานที่กอสรางอาคารอเนกประสงค (อาคารอินทนิล) แปลงที่ 2 จํานวน 81 ตาราง
วา เพื่อใชเปนสถานที่เก็บกักขยะ แปลงที่ 3 จํานวน 1 งาน 5 ตารางวา เพื่อใชเปนลานจอดรถของ
บุคลากร รวมมีเนื้อที่ 13 ไร 3 งาน 99.1 ตารางวา
7 ตุลาคม 2552 ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (นายโยธินทร สมุทรคีรีจ) ไดอนุมัติใหใชที่ดินของที่ราช
พัสดุ โฉนดเลขที่ 7459 เลขที่ดิน 75 หมายเลขทะเบียนที่ อต. 131 จํานวนเนื้อที่ 2 งาน 27.30 ตารางวา
รวมมีเนื้อที่ 14 ไร 2 งาน 26.4 ตารางวา
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การจัดการศึกษา
พ.ศ. 2484 โรงเรียนชางทอผา สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร 2 ป
พ.ศ. 2487 โรงเรียนชางเย็บผา สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร 2 ป
พ.ศ. 2491 โรงเรียนการชางสตรีอุตรดิตถ สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร 2 ป
พ.ศ. 2496 เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ป
พ.ศ. 2503 ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ป
เปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นสูง หลักสูตร 3 ป
พ.ศ. 2516 โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 4-5-6
หลักสูตร 3 ป เปดสอนวิชาเอก 2 แขนง คือ
1. ผาและเครื่องแตงกาย
2. อาหารและโภชนาการ
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนหลักสูตรใหม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ป ระดับวิชาชีพ (ปวช.) 1 ป
พ.ศ. 2520 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2522 เปดสอนแผนกพาณิชยกรรม
พ.ศ. 2523 เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2524 เปดสอนแผนกศิลปประยุกต
พ.ศ. 2425 เปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการเงินและการธนาคาร
พ.ศ. 2526 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการบัญชี
พ.ศ. 2527 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
พ.ศ. 2532 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด
พ.ศ. 2537 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิจิตรศิลป
พ.ศ. 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานธุรกิจคาปลีก (ระบบทวิภาคี)
พ.ศ. 2543 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ
1. สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (ม. 6)
2. สาขาการบัญชี (ม. 6)
3. สาขาธุรกิจคาปลีกระบบทวิภาคี
พ.ศ. 2544 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป,
สาขาวิชาการตลาด (ม. 6)
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พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขางานการทองเที่ยว
พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค สาขางานคอมพิวเตอรกราฟคอารต
พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานการจัดการสํานักงาน และสาขางานการจัดการทั่วไป
พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟค สาขางานคอมพิวเตอรกราฟค
พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขาบอเบี้ย
พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558)
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป
พ.ศ. 2558 เปดสอนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนทุงกะโลวิทยา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการตลาด (ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558)
พ.ศ. 2559 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ปวส. 2546
เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร ปวช. 2556
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ปวส. 2557
เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชี
เปดสอนการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
กับโรงเรียนดาราพิทยาคม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด
เปดสอนการเรียนรายวิชาสะสมหนวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
กับโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
พ.ศ. 2560 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุงหม (ทวิภาคี)
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พ.ศ. 2561 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาคหกรรมสาขาวิชาการดูแลผูสูงอายุ
สภาพชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ดานทิศเหนือติดกับศูนยวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ ดานทิศใตเปนเขตบานพักขาราชการและสถานีตรวจอากาศ ดานทิศตะวันออกเปนรานคาขนาด
กลาง จําหนายรถจักรยานยนต วัสดุกอสราง อาหาร เครื่องเขียนแบบเรียนและสินคาเบ็ดเตล็ด ดานทิศตะวันตก
เปนเขตที่ตั้งที่วาการอําเภอเมือง และสหกรณจังหวัด
ชุมชนรอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ เปนชุมชนเมืองขนาดเล็ก วิถีการดําเนินชีวิตยังเปนแบบชุมชนทองถิ่น
ผสมผสานระหวางชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน เปนกลุมวัฒนธรรมแบบลุมนํ้าหรือวัฒนธรรมสยาม
สภาพเศรษฐกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถเปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูในใจกลางเมืองอุตรดิตถ ไมไกลจากสถานที่ราชการ
สําคัญ เชน ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด สํานักงานของสวนราชการกระทรวงการคลัง สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ โรงเรียนประจําจังหวัดทั้งหญิง-ชาย มหาวิทยาลัยราชัฏ
อุตรดิตถ อยูใกลตลาดและศูนยกลางการคาในชุมชนเมืองอุตรดิตถมากกวาสวนราชการอื่น ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากเขต
อําเภอเมืองตั้งอยูบนฝงแมนํ้านาน สภาพการคมนาคมสะดวก ใชรถยนต รถจักรยานยนตสวนตัว และรถไฟเปน
พาหนะ คาครองชีพคอนขางตํ่า
สภาพสังคม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ บริเวณโดยรอบเปนสถานที่สาธารณะ
ตลาดและรานคา การคมนาคมสะดวก นักเรียน นักศึกษาสวนใหญมาจากตางอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัด
ใกลเคียง เชน จังหวัดสุโขทัย ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง และไดรับการศึกษาอยูในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
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ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

444

75

22

541

ปวช.2

396

67

12

475

ปวช.3

430

43

24

497

รวม ปวช.

1270

185

58

1513

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

423

82

505

ปวส.2

338

69

407

รวม ปวส.

761

151

912

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

645

462

71.63

ปวส.2

489

420

85.89

รวม

1134

882

77.78

ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สําเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

579

416

71.85

ปวส.2

418

357

85.41

รวม

997

773

77.53

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย
การ/ ผูชวยผูอํานวยการ

5

5

-
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ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

53

53

53

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

11

11

11

พนักงานราชการ(อื่น)

1

-

-

ครูพิเศษสอน

28

16

28

เจาหนาที่

29

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

8

-

-

รวม ครู

92

80

92

รวมทั้งสิ้น

135

80

92

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

0

0

0

พาณิชยกรรม

5

6

11

ศิลปกรรม

3

1

4

คหกรรม

3

4

7

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

2

2

4

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

13

13

26

ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร

จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน

8

อาคารปฏิบัติการ

5

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

3

อาคารอื่น ๆ

3
รวมทั้งสิ้น

20

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จํานวน(บาท)

งบบุคลากร

3282560.00

งบดําเนินงาน

15499743.63

งบลงทุน

1456188.00

งบเงินอุดหนุน

14275065.02

งบรายจายอื่น

3565309.40
รวมทั้งสิ้น

38078866.05

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
คุณธรรมนําทาง เสริมสรางปญญา พัฒนาอาชีพ
อัตลักษณ
ทักษะดี คุณธรรมเดน เนนเทคโนโลยี มีจิตอาสา
เอกลักษณ
วิชาชีพเดน เนนคุณธรรม กาวทันเทคโนโลยี
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถไว ดังนี้
“พัฒนาวิชาชีพสูสากล ผลิตกําลังคน มีคุณธรรมนําความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ กําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไว ดังนี้
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545)
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
พันธกิจที่ 2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรม
พรอมการกาวสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจที่ 3 การใชขอมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูเรียน และสังคมในศตวรรษที่
21
พันธกิจที่ 4 ประสานสัมพันธกับชุมชนและเครือขายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง
พันธกิจที่ 5 จัดสภาพแวดลอมใหสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม
เปาประสงค
1. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม
2545) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
2. นักเรียน นักศึกษามีความรู ความสามารถ มีทักษะฝมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรมตามความตองการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการจัดการและการแกไขปญหาอยาง
เปนระบบและมีเหตุผล มีความพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและทองถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาจํานวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
การนําไปใชประโยชน การเผยแพร ทุกสาขาวิชา
5. บริการทางวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง ทุกสาขาวิชา
6. พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปดวยบรรยากาศของการเรียนรู พรอมดวยโครงสรางและวัสดุอุปกรณ และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อตอการเรียนรูทั้งทางวิชาการและสามารถเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม
7. สงเสริมสนับสนุนครูใหถึงพรอมซึ่งการเปนผูที่มีความรู คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพครูมีคุณวุฒิและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรค บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
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จนไดรับการยอมรับและยกยองเชิดชูเกียรติ
8. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาส
ทางการศึกษาใหกับชุมชนและสังคมทุกภาคสวน
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. ยุทธศาสตรดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
6. ยุทธศาสตรดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
7. ยุทธศาสตรดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ
1. เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพใหพรอมกาวสูประชาคมอาเซียน
3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค
4. สงเสริมการใชเทคโนโลยี การทําผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
5. ประสานความรวมมือชุมชน และสถานประกอบการในการรวมกันจัดการศึกษา
6. พัฒนาแหลงเรียนรู และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
7. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

หองสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหญดีเดน

สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
ชนะ
ชาติ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
เลิศ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

องคการมาตรฐานดีเดน สถานศึกษาขนาดใหญ

ชนะ
ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ
เลิศ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ

ชนะ
กรมสุขภาพจิต กระทรวง
ชาติ
เลิศ
สาธารณสุข
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การแขงขันตอบปญหากฏหมาย วันรพี

ศาลจังหวัดอุตรดิตถและศาล
รางวัล
จังหวัด เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
อื่น ๆ
อุตรดิตถ

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ประเภทที่ 1 การ
ดําเนินงานภายในวิทยาลัยดีเดน

ชนะ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ภาค
เลิศ
(กฟผ.)

ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว

ชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษา

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับ
คุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
เลิศ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

กิจกรรม R-Service งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ภาค
ชอสะอาด
เลิศ
อาชีวศึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

ชนะ
กรมสุขภาพจิต กระทรวง
ชาติ
เลิศ
สาธารณสุข

สํานักพัฒนาสมรรถนะครู
สถานศึกษาที่มีจํานวนผูเขาใชงาน 100% การสงเสริมการใชงาน
ชนะ
และบุคลากรอาชีวศึกษา
แอปพลิเคชัน Echo Ve ระดับสถานศึกษา ตั้งแตเดือน มิถุนายน ชาติ
เลิศ
สํานักงานคณะกรรมการการ
สิงหาคม 2561
อาชีวศึกษา
สถานศึกษามีคะแนนรวมในการฝกทักษะดานการพูดสูงที่สุด 3
อันดับแรกของประเทศ ลําดับที่ 1 การสงเสริมการใชงาน
แอปพลิเคชัน Echo VE ระดับสถานศึกษา
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รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

คายยอยดีเดน (ผานเกณฑมาตรฐาน) อันดับที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือ ชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20
เลิศ
อาชีวศึกษา
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพิเชษฐ สุวรรณชื่น
ไดรับคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องเชิดชูเกียรติ "คุรุ
สดุดี" ประจําป พ.ศ. 2560 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงาน
ชนะ
ชาติ เลขาธิการคุรุ
เลิศ
สภา

นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย
ครูผูสอนดีเดนตามกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ.
2560 ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงาน
ชนะ
ชาติ เลขาธิการคุรุ
เลิศ
สภา

นางชูเกษม ถิรพงศพันธ
ครูผูสอนดีเดนตามกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร พ.ศ. 2560 ระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สํานักงาน
ชนะ
ชาติ เลขาธิการคุรุ
เลิศ
สภา

นายวันชัย พวงลัดดาวัลย
ครูดีศรีอาชีวะ ประจําป พ.ศ. 2560

สํานักงานคณะ
ชนะ
ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

บริษัท เซ็นทรัล
นายวุฒิธนานุกุล กลํ่าใย
ชนะ
รีเทล
การออกแบบเสื้อผา โครงการ Chinaworld Fashion Design Contest 2017
ชาติ
เลิศ
คอรเปอเรชั่น
ครั้งที่ 7
จํากัด
นายไพฑูรย ตัณทานนท
ไดรับคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"คุรุสดุดี" ประจําป พ.ศ. 2560 ระดับอาชีวศึกษาภาค
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอภิรดา มวงทอง
Active Learning คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ โครงการนิเทศสงเสริมการนํา
นวัตกรรมสูการเรียนรูดานอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือ ป 2560

ศูนยสงเสริมและ
ชนะ
พัฒนา
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษาภาค
เหนือ

นางสาวสมฤดี ออนเปง
การใชสื่ออนไลนดวยเว็บ (WBI) ของวิชาโปรแกรมกราฟก โครงการนิเทศสง
เสริมการนํานวัตกรรมสูการเรียนรูดานอาชีวศึกษา กลุมภาคเหนือ ป 2560

ศูนยสงเสริมและ
ชนะ
พัฒนา
ภาค
เลิศ
อาชีวศึกษาภาค
เหนือ

นางประเทือง จุลวาทิน
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายภัทรพล โพธิหิรัญ
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวพิมลวรรณ ทาเชื้อ
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจงรักษ เทียนขํา
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางรุงทิพย ปนตา
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายปกรณ แสงซื่อ
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายชินกฤต ประสารยา
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางณัชนันท ศักดิ์พงศสิงห
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายอภิชาติ สาเครือ
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวศรัญญา หงษแพง
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจุฬารัตน ภักดิ์ศรีแพง
ครูผูสอนดีเดน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายไพฑูรย ตัณทานนท
ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจําป พ.ศ. 2562

ชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายไพฑูรย ตัณทานนท
คุรุสดุดี

ชนะ
ชาติ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลิศ

นางบานชื่น วีระวัฒนานนท
คุรุสดุดี

ชนะ
ชาติ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลิศ

นายกัมปนาท คําอินบุตร
ครูดีศรีอาชีวศึกษา

ชนะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
ชาติ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายธานี สังขเอี้ยว
ครูผูสอนดีเดน "ระดับจังหวัด" ประจําป 2561 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ

ชนะ
จังหวัด สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เลิศ

นางสาวศศิรินทร มหาวงศนันท
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2561

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวสิริลักษณ ศรีธิธง
ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุภาภรณ โตโสภณ
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางนันทนา พุมอรัญ
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการตลาด

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางบุศรา คงศักดิ์
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสุภาวกุล ภักดีศรี
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการเลขานุการ

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางทัศนียพร ใจภักดี
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางมาลัยวัลย วงศใหญ
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาภาษาไทย

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางกรรณิการ ใหมตาจักร
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางจันทรจิรา ภมรศิลปธรรม
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางลักขณา ธเนศอนันต
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางผกามาศ พุกอินทร
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางกาญจนา มั่นดี
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายสมเกียรติ มั่นดี
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการบัญชี

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวธนัชชา ยมนา
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธานี สังขเอี้ยว
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาศิลปกรรม

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายกัมปนาท คําอินบุตร
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวกมลพรรณ คํามี
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการทองเที่ยว

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายฤทธิพงษ แพงแสง
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาการโรงแรม

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายจักรพันธ จันทรเขียว
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายสุพจน ใจนอย
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาศิลปกรรม

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางวันวิสาข โพธิหิรัญ
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาคณิตศาสตร

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวสมฤดี ออนเปง
ครูผูสอนดีเดน สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ชนะ
สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกฤติกา ขอบทอง
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจําป
การศึกษา 2560

ชนะ
กระทรวง
ชาติ
เลิศ
ศึกษาธิการ

นายวริศพล สีเทียม
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ชนะ
กระทรวง
ชาติ
เลิศ
ศึกษาธิการ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
. นายนันทวุฒิ ไชยะ นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ นางสาวฐิติมา สาคร
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดการออกแบบเสื้อผา China World
Fashion Design Contest 2017 (ครั้งที่ 7) โดยความรวมมือระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอรเปอเรชั

รางวัล ระดับ

ใหโดย

สํานักงานคณะ
กรรมการการ
รางวัล
อาชีวศึกษากับ
ชาติ
อื่น ๆ
บริษัท เซ็นทรัล
รีเทล
คอรเปอเรชั่น

นางสาวจารุวรรณ จันทรศรี
รอง
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทกีฬามวยไทยสมัครเลน รุนแบนตั้มเวท – หญิง
การกีฬาแหง
ชนะ ชาติ
(นํ้าหนักเกิน ๕๑ กก. แตไมเกิน ๕๔ กก.) ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่
ประเทศไทย
เลิศ
๔๕ “สงขลาเกมส” ระหวางวันที่ ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน
นายวิศิษยศักดิ์ วงคพุทธคํา นางสาวนันทกา เธียรจินดากุล
รางวัลชนะเลิศ ทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทสินคา OTOP ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ นายธวัชชัย บุญกุศล นางสาวลัดดาภรณ พวง
ยะ
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่อง
ชนะ
ชาติ สอศ.
แตงกายสูสากล ระดับ ปวส. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
เลิศ
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
ชา
นางสาวศศิธร วุฒิสูง นางสาววัชราภรณ ชวยศรี
รอง
รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ชนะ ชาติ สอศ.
ปวช. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
เลิศ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําป
นางสาววรัญญา หินศรีลา นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม
รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวส.
ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปก
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวชลดา ดวงอิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง ประเภทเดี่ยว
ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ปร

รอง
ชนะ ชาติ สอศ.
เลิศ

นายกองทัพไทย ลาเสือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การประกวดรองเพลงสากลชาย ประเภทเดี่ยว
ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําป

รอง
ชนะ ชาติ สอศ.
เลิศ

นายจักราพัฒน กฤชบัวสวรรค
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ การประกวดดนตรีไทย(ขลุยเพียงออ) ประเภท
ชนะ ชาติ สอศ.
เดี่ยว ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การ
เลิศ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27
นางสาวฐิติวัฒน ทองนอย
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๔ การประกวดรักการอาน ประเภทเดี่ยว ในการ
ชนะ ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ
เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศ
นายกิติคุณ สิงหดา นางสาวกชกร ชัยเกิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตรชาติไทย ประเภทคู ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน

รอง
ชนะ ชาติ สอศ.
เลิศ

นางสาวปภัสสร แยมโพธิ์กลาง
รอง
รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ (English
ชนะ ชาติ สอศ.
Demonstration Contest) ประเภทเดี่ยว ในการประชุมวิชาการองคการนัก
เลิศ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐ
นางสาววรรณพร จันทรเทวี นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย
ชนะ ชาติ สอศ.
ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
เลิศ
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเบญญาธนกาญจน ลําอินทร นางสาวจุไรพร แสงเงาเสือ นางสาวธน
กาญจน เพ็งเปน
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food and ชนะ ชาติ สอศ.
Beverage Service ระดับ ปวส. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน เลิศ
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ร
นางสาวตันหยง ออนระฮุง นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว นางสาวเรวดี ทาวหนอ
นางสาวจิราพร สาหราย
กระทรวงดิจิทัล
รางวัลนักประดิษฐ 4.0 การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมดาน IOT จัด รางวัล
เพื่อเศรษฐกิจ
ชาติ
โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมกับ กสทช. ภายใตโครงการ
อื่น ๆ
และสังคมรวม
Enjoy Science : Young Makers Contest 2018 (ป 2) การประกวดสิ่งประ
กับ กสทช.
ด
นายภาคภูมิ เชื้อโพธิ์
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง “รานเครื่อง
ชนะ ชาติ สอศ.
ดื่ม Drinks & Beverages” ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองคการ นัก
เลิศ
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะการแกแบบโปสเตอร หัวขอ “ธ สถิตใจ
ดวงใจไทยนิรันดร” ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระ

รอง
ชนะ ชาติ สอศ.
เลิศ

คณะ
นางสาวพรนิดา อุนมาก นายธนกิจ พุทธรังษี
รอง
บริหารธุรกิจ
รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูความเปนเลิศ
ชนะ ชาติ มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3 ระดับอาชีวศึกษา โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคล
เลิศ
เทคโนโลยีมงคล
พระนคร
พระนคร
นางสาวกชกร ชัยเกิด นางสาวนิรมล หาญกลา
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง
ชนะ ชาติ สอศ.
และประวัติศาสตรชาติไทย ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคต
เลิศ
แหงประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายเกรียงไกร ทองดา นายภาคิไนย ลาภประเสริฐ นายชิดพล ชูหลี นางสาว
นวลละออ เพชรสุวรรณ นายกองทัพไทย ลาเสือ นายสิรภพ ธนูหมื่น นายชลัน
รอง
ธร สุขเกษม นางสาวนุชจรี นอยบํารุง
บริษัท ท็อปไลน
ชนะ ชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ ชิงถวยพระราชทาน
ดิจิตอล จํากัด
เลิศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบริษัท ท็อปไลนดิจิตอล
จํากัด
นายธนกิจ พุทธรังษี นางสาวพรนิดา อุนมาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันตอบปญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.
โครงการ UTCC Accounting Competition ชิงโลศาสตราจารยเกียรติคุณ
นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

รอง
ชนะ ชาติ สอศ.
เลิศ

นายธนกิจ พุทธรังษี นางสาวพรนิดา อุนมาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันตอบปญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส.
โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูความเปนเลิศ ครั้งที่ 4 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ชาติ เทคโนโลยีราช
เลิศ
มงคลพระนคร

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ
ปวช./ปวส. ในการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้ง

ชนะ
ชาติ สอศ.
เลิศ

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลเหรียญทอง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ในการ ชนะ
ชาติ สอศ.
ประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขันทักษะ เลิศ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจําปการศึ
นางสาวกชกร ชัยเกิด นายกิติคุณ สิงหดา
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการแขงขันตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ
ชนะ
ภาค สอศ.
ประวัติศาสตรชาติไทย ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน เลิศ
และหลักสูตร ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษ
นางสาวชลดา ดวงอิน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง ประเภทเดี่ยว ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาค
เหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 18 – 22

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ

นายกองทัพไทย ลาเสือ
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทักษะการประกวด รองเพลงสากลชาย ประเภท
ชนะ ภาค สอศ.
เดี่ยว ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
เลิศ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวัน
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวฐิติรัตน ทองนอย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย ระดับ
ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหว

รอง
ชนะ ภาค สอศ.
เลิศ

นางสาวปภัสสร แยมโพธิ์กลาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ
(English Demonstration Contest) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเ

รอง
ชนะ ภาค สอศ.
เลิศ

นายจักราพัฒน กฤชบัวสรรค
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุย
ชนะ ภาค สอศ.
เพียงออ) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
เลิศ
และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ป
นางสาวนภัสสร มีจันทร
รางวัลเหรียญทองแดง ทักษะการประกวดรองเพลงสากลหญิง ระดับ ปวช.
หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่

รอง
ชนะ ภาค สอศ.
เลิศ

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29
ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ

นายวิศิษยศักดิ์ วงศพุทธคํา นางสาวนันทกา เธียรจินดากุล
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทสินคา OTOP ระดับ
ชนะ ภาค สอศ.
ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับ
เลิศ
ภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวั
นางสาววรรณพร จันทรเทวี นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย
ชนะ ภาค สอศ.
ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
เลิศ
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางว
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธวัชชัย บุญกุศล นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริญ นางสาวลัดดาภรณ
พวงยะ
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกาย ชนะ ภาค สอศ.
สูสากล ระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร เลิศ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2
นายภาคภูมิ เชื้อโพธิ์
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง รานเครื่องดื่ม Drinks &
Beverages ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ

นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบโปสเตอรหัวขอ “ธ สถิตใน
ดวงใจไทยนิรันดร” ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศ

รอง
ชนะ ภาค สอศ.
เลิศ

นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน
รอง
รางวัลเหรียญเงิน ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช. ในการแขงขัน
ชนะ ภาค สอศ.
ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้ง
เลิศ
ที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 18 – 22 ธันวาค
นายธนพล พลอยแดง
รางวัลเหรียญเงิน ทักษะวิจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29
ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560

รอง
ชนะ ภาค สอศ.
เลิศ

นายสุทัศน ภูเขียว
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ
ปวช./ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระ

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ
ปวช./ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหว

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ
ปวช./ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหว

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ

นางสาวธนกาญจน เพ็งเปน นางสาวจุไรพร แสงเงาเสือ นางสาวเบญญาธน
กาญจน ลําอินทร
ชนะ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ใน
ภาค สอศ.
เลิศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาค
เหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 18 –
นางสาวศศิธร วุฒิสูง นางสาววัชราภรณ ชวยศรี
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ชนะ ภาค สอศ.
ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
เลิศ
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางว
นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม นางสาววรัญญา หินศรีลา
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ชนะ ภาค สอศ.
ระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น
เลิศ
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ปการศึกษา 2560 ระหวางว
นายธวัชชัย บุญกุศล
รอง
สถาบันพัฒนา
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 27 ประจําป ชนะ ภาค ฝมือแรงงาน 9
2560 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
เลิศ
พิษณุโลก
นายปราชญ วิทอนโถ
รอง
สถาบันพัฒนา
รางวัลเหรียญเงิน สาขาจัดดอกไม ในการแขงขันฝมือแรงานแหงชาติ ครั้งที่ 27 ชนะ ชาติ ฝมือแรงงาน 9
ประจําป 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
เลิศ
พิษณุโลก
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกัลยา อนทอง
รางวัลชนะเลิศ เปนตัวแทนชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ

ชมรม To Be
ชนะ
ภาค Number One
เลิศ
ระดับภาคเหนือ

นางสาวนภาพร วงษเห็ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 27
ประจําป 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

รอง
สถาบันพัฒนา
ชนะ ชาติ ฝมือแรงงาน 9
เลิศ
พิษณุโลก

นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวกฤติกา ขอบทอง
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2560 วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาชีวศึกษาจังห

ชนะ
จังหวัด สอศ.
เลิศ

นางสาวพรนิดา อุนมาก นางสาวอรินญาทิพย เปยมดี
รางวัลชนะเลิศ ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2560 วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาชีวศึกษาจ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวธมลวรรณ ชวงโพธิ์ นางสาวกมลพรรณ ปาพรม นางสาวศิริลักษณ มีริ
นทร
ชนะ
อาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการนําเสนอขายสินคา “The marketing Challenge”
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
นางสาวปทมา วังมี นางสาวยลดา เขียววงษ นางสาวพรพิมล อินเขียว นางสาว
ภัทรมน ใจจุม นางสาววรรณิสา ศักดิ์ภูเขียว
ชนะ
อาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิ
นายวิศิษยศักดิ์ วงคพุทธคํา นางสาวพิมวิภา วงษไกรสร
รางวัลชนะเลิศ ทักษะธุรกิจคาปลีก ประเภทสินคา OTOP ในการแขงขันทักษะ ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวนลพรรณ สงาศิลป
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะพิมพดีดไทยดานคอมพิวเตอร ในการแขงขัน
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจํา
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
ปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อา
นางสาวอรัญญา สุธรรมรักขติ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะพิมพดีดภาษาอังกฤษ ดานคอมพิวเตอร ในการแขงขัน ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจํา เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีว
นางสาวสุพัตรา คุชิตา
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ผลิตหนังสือราชการ
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน
นางสาวธิติมา คางเกิด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวเกศมณี จันทรสวาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นายอิทธิชัย เชื้อผาเตา
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการขายสินคาออนไลน ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตร
นางสาววรณพร จันทรเทวี นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการแขงขัน ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจํา เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกมลชนก เกิดมีมูล นางสาวกฤษณา ปานสิงห นางสาวเจนจิรา คงฟู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ใน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 256

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวเพ็ญนภา พุมหาน นางสาวอังคณา บันลือ นางสาวพิชชารีย แดงกองโค
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ใน
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 256
นายธวัชชัย บุญกุศล นางสาวลัดดาภรณ พวงยะ นางสาวทัศวรรณ เลี้ยง
ประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวจรัสพร คุณหอม นางสาวปาริชาติ เดชสุริยันต นายภาคภูมิ กิจสุภา
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
กายสูสากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22
นางสาวกุลปริยา แสงทอง นางสาวจิตราภรณ พุฒโต นางสาวนภาพร วงษเห็ม
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกตออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
กายสูสากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22
นางสาวสุภาภรณ ออนชาวนา นางสาวอรทัย แกนเมือง
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทหอยทอด จาน ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
รอน (Street Food) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 21 – 22 พฤศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุภาภรณ พูกัน นางสาวพรนภา ชาวสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท
หอยทอดจานรอน (Street Food) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 2

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวโรสรินทร งาวยศ นางสาวสุกัญญา ปานนิ่ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท
หอยทอดจานรอน (Street Food) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นายพิชญะ โพธิ์ตน นายเสกสรร ปอมบู
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสู
มาตรฐานสากล ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลัก ประกอบลีลา (Food
Healthy Challenge) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายกิตติศักดิ์ อินคํา นายสาวธันยชนก ตุมตอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง
ธุรกิจสูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลัก ประกอบลีลา
(Food Healthy Challenge) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น
ฐาน

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นายอนันตชัย ทิวะศะศิธร นางสาวกันฤทัย มาบุญ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิง
ธุรกิจสูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลัก ประกอบลีลา
(Food Healthy Challenge) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้น
ฐาน

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวธารารัตน เรียนรังสี นายพรหมพล ปนสังข นางสาววิจิตรา เมืองทอง
นายสุรศักดิ์ โพธินาม
ชนะ
อาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตร

www.vesar.org/#/print_sar/2018

34/76

5/31/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวนิศารัตน ธุรังค นายปติภัทร คลายสุวรรณ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะมัลติมีเดียอารต “INFOGAPHIC อาชีวะ ๔.๐” ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวกัตติกา ยศสมบัติ นายประพัชร นันทะ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะมัลติมีเดียอารต “อาชีพที่กาวไกลยุค THAILAND 4.0”
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายธนพล พลอยแดง
รางวัลชนะเลิศ ทักษะจิตรกรรมไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
– 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพ (Drawing) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุต
นายภาคภูมิ เชื้อโพธิ์
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง “รานเครื่องดื่ม Drink & ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
Beverages” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22
นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบโปสเตอร หัวขอ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรัน ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
ดร” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 21 – 22 พฤศจิกายน 2560
นายสุทัศน ภูขียว
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ในการ ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาววรรณพร เพ็งวันทา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic
Bartender ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นายปรีชา คงปราบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic
Bartender ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิต
นางสาวจิตรฤดี สีกอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
Bartender ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาววิภาดา สินทรัพย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
Bartender ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาววิภาดา สินทรัพย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
Bartender ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเบญญาธนกาญจน ลําอิน นางสาวธนกาญจน เพ็งเปน นางสาวจุไรพร
แสงเงาเสือ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจั

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นางสาวพรรณวิภา ขัญธรรมโรง นางสาวรุจิรา เนตรวงษ นางสาวนิศารัตน
ทองธรรมชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวพรรณวิภา ขัญธรรมโรง นางสาวรุจิรา เนตรวงษ นางสาวนิศารัตน
ทองธรรมชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวปทมวดี สุวรรณรัตน นางสาวลลิตา วงษขวัญเมือง นางสาวดวงกมล
พันธฉนวน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาววัชราภรณ ชวยศรี นางสาวศศิธร วุฒิสูง
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวช. ใน ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560
นางสาวกฤติยา บุญฟู นางสาวพรนภา แกวเปย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวพลอยไพลิน สิทธิแพทย นางสาววราภรณ หมื่นราชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาววรัญญา หินศรีลา นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวส. ใน ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560
นางสาวหทัยวรรณ ทองนํา นางสาวอรอรนงค ออนศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 วันที่ 21 – 22 พฤศ

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวปราณปรียา ดัสกร นางสาวนิภาพร บุษบง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560 21 – 22 พฤศจิกายน

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นายอดิศักดิ์ คําพุฒ
รอง
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดรองเพลงไทยลูกทุงชาย ในการแขงขันทักษะ
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
จังหวัด
เลิศ
ศึกษา 2560 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นางสาวสุนิษา แจใส นางสาวกมลพรรณ อินนวน นางสาวฉัตรพร นาคทอง
นางสาววิลาวัลย ลาเบา นางสาวศลิษา โพธิ์วัฒนา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “กระเปา
Two in One จากผาขาวมา” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดาน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปก
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปทมา วังมี นางสาวพรวิมล แสนอะทะ นางสาวภัทรมน ใจจุม นางสาว
วรรณิสา ศักดิ์ภูเขียว
รอง
อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
“Orange peel waxy” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑ เลิศ
สําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปกา
นายกิตติศักดิ์ อินคํา นางสาวพรวิมล สอนคํา นางสาวธันยชนก ตุมตอง นา
ยอัคริน ทองนิ่ม
รอง
อาชีวศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “นํ้าพริก ชนะ จังหวัด
จังหวัดอุตรดิตถ
สมุนไพรใบไม” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 กลุมที่ 7.1 ดานผลิตภัณฑอาหาร
เลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2
นางสาววราภรณ สุขใส นางสาวจิรภรณ กลิ้งอินทร นายชนกานต พยงคศรี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ
เสริมอาหารผงดอกงิ้ว” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 กลุมที่ 7.1 ดานผลิตภัณฑ
อาหาร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายวริศพล สีเทียม นางสาววรภรณ สุดทอ นางสาววรรณพร จันทรเทวี
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ
บนโตะอาหารจากเชือกกลวย” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 กลุมที่ 9.2 ดาน
หัตถศิลปรวมสมัย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจํา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ

นายภาคภูมิ กิจสุภา นางสาวหัสวดี นัดแบน นายธนดล โสภะสาระ
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
“กรอบรูปนาิกา” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 กลุมที่ 9.2 ดานหัตถศิลปรวมสมัย
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึ
นางสาวอังคณา วงศหนีสา นางสาวปริมล พันมา
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “สารบัญ
พฤกษา” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 กลุมที่ 10.1 ดานนวัตกรรมซอฟแวร
(Software Development) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ป
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวตันหยง ออนระฮุง นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว นางสาวเรวดี ทาวหนอ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน “เครื่องตัด ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
หญาอัตโนมัติดวยพลังงานแสงอาทิตย” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 กลุมที่ 10.2 เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ
ดานระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System Developmen
นางสาวจุฑามาศ เภาออน นางสาวชื่นกมล สาขา
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
“ผลิตภัณฑเสริมอาหารผงดอกงิ้ว” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 12 การนําเสนอผล
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
งานภาคภาษาอังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจํา
นางสาวมนฤทัย วิโสภา นายจิรณัฐ บุญยิ่ง
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชื่อผลงาน
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
“สารบัญพฤกษา” สิ่งประดิษฐประเภทที่ 12 การนําเสนอผลงานภาคภาษา
จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
อังกฤษ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2560
นายวัชระพล อินตา
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานพุมสักการะ ในงานนมัสการพระ
ชนะ จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ
แทงศิลาอาสนพระอารามหลวง ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ
ประจําป 2560 จังหวัดอุตรดิตถ
นางสาวตันหยง ออนระฮุง นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว นางสาวเรวดี ทาวหนอ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันสรางรถประหยัดพลังงานจิ๋ว ในงานวันเทคโนโลยี
ชนะ
มหาวิทยาลัย
จังหวัด
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี เลิศ
ราชภัฏอุตรดิตถ
และวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรา
นางสาวตันหยง ออนระฮุง นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว นางสาวเรวดี ทาวหนอ
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันสรางรถประหยัดพลังงานจิ๋ว ในงานวันเทคโนโลยี
ชนะ
มหาวิทยาลัย
จังหวัด
ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี เลิศ
ราชภัฏอุตรดิตถ
และวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวศศิกานต จําปางาม นางสาวคณิตา เมืองภา นางสาวสุทิกานต ตุนทอง
นางสาวนาฏนัฐฎา วงษไพบูลย
รอง
มหาวิทยาลัย
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันสรางรถประหยัดพลังงานจิ๋ว ในงานวัน
ชนะ จังหวัด
ราชภัฏอุตรดิตถ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 2561 ณ อาคารปฏิบัติ
เลิศ
การเทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทย
นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ “คิดถึงพอ” เพื่อนอมรําลึกถึงพระ
ชนะ
มหาวิทยาลัย
จังหวัด
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ เลิศ
ราชภัฏอุตรดิตถ
9 และเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยปที่ 81 ณ มหาวิทยาลัย
นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ ในหัวขอ “คิดถึงพอ” เพื่อ
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ป

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ จังหวัด
ราชภัฏอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวกนกวรรณ ครามวิชิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดวาดภาพงานลานวัฒนธรรม 8 วิถี
ณ พิพิธภัณฑเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

รอง
ชนะ จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวนันทนา เพ็ชรเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดวาดภาพงานลานวัฒนธรรม 8 วิถี
ณ พิพิธภัณฑเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

รอง
ชนะ จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวปนัดดา เส็งสอน นางสาวจารวี ไชยศรี นางสาวนันทิชา จิ๋วอยู นางสาว
สุดารัตน สุริยะกุมาร นางสาวเพ็ญนภา ยอดมณี นายจักรี จันทรจินดา นาย
ชนะ
มหาวิทยาลัย
สมชาย สวัสดิ์ดี นางสาวจิราพรรณ สีมาอิ้ง นางสาวเน
จังหวัด
เลิศ
ราชภัฏอุตรดิตถ
รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
นายวริศพล สีเทียม
โลเกียรติคุณดานผูนําเยาวชน และเยาวชนความรูความสามารถ ดานสงเสริม
วัฒนธรรม ระดับดีมาก ในการคัดเลือก “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ ประจํา ป
2560” โดยสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุตรด
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สํานักพัฒนา
รางวัล
สังคมและความ
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จังหวัดอุตรดิตถ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวกฤติกา ขอบทอง
โลเกียรติคุณดานผูนําเยาวชน และเยาวชนความรูความสามารถ ดานบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม และคุณธรรมจริยธรรม ระดับดีมาก ในการคัดเลือก
“เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ ประจําป 2560” โดยสํานักพัฒนาสังคมและความมั่

รางวัล ระดับ

ใหโดย

สํานักพัฒนา
รางวัล
สังคมและความ
จังหวัด
อื่น ๆ
มั่นคงของมนุษย
จังหวัดอุตรดิตถ

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกฤษณา ทาสุข นางสาวจิราภรณ แกวทา นางสาวอริศรา คําเหม็ง
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน “โครงงานการศึกษาชนิดของแปง
ชนะ ชาติ กรรมการการ
ในการทําพลาสติกชีวภาพ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การ
เลิศ
อาชีวศึกษา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําป 2561 ระห
นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลพิเศษ การประกวดวาดภาพโครงการ “จิตนาการ สืบสาน
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปที่ 12” จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จํากัด
(มหาชน)

บริษัทอินทัช โฮ
รางวัล
จังหวัด ลดิ้งส จํากัด
อื่น ๆ
(มหาชน)

นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน นางสาววรรณพร จันทร
เทวี นางสาวศรสวรรค สุนันตะ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 – 6 กุม
ภาพั

สํานักงานคณะ
ชนะ
ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายกรีนทร อวมนุม
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ
“เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําปกา

สํานักงานคณะ
ชนะ
ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ นางสาวจิราวรรณ ตนดวง นางสาวรุจิรา
แซลี นางสาวนาฏสุดา เพชรสลับแกว
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตง ชนะ ชาติ กรรมการการ
กายสูสากล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ เลิศ
อาชีวศึกษา
และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2561
นางสาวศศิธร วุฒิสูง นางสาววัชรภรณ ชวยศรี
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ชนะ ชาติ กรรมการการ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
เลิศ
อาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 –
นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม นางสาววรัญญา หินศรีลา
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ชนะ ชาติ กรรมการการ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
เลิศ
อาชีวศึกษา
พื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันท
นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะประติมากรรม ระดับประกาศนียบัตร
ชนะ ชาติ กรรมการการ
วิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28
เลิศ
อาชีวศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ 2562
นางสาวชลดา ดวงอิน
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดรองเพลงลูกทุง หญิง ระดับ ปวช.
ชนะ ชาติ กรรมการการ
หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่
เลิศ
อาชีวศึกษา
28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2 – 6 กุมภาพัน
นายจักราพัฒน กฤชบัวสวรรค
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุยเพียง
ชนะ ชาติ กรรมการการ
ออ) ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
เลิศ
อาชีวศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 2
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวศศิกานต จําปางาม นางสาวคณิตา เมืองภา นางสาวสุทิกานต ตุน
ทอง
รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “การหาประสิทธิภาพเครื่องยอยเศษผัก
เพื่อเปนปุยชีวภาพ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําป

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
สํานักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวกฤษณา ทาสุข นางสาวจิราภรณ แกวทา นางสาวอริศรา คําเหม็ง
สํานักงานคณะ
รางวัลเหรียญทอง ชื่อผลงาน “การศึกษาชนิดของแปงในการทําพลาสติก ชนะ
ภาค กรรมการการ
ชีวภาพ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดโครงงาน เลิศ
อาชีวศึกษา
วิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจําป 2561 ร
นางสาวณมณฑกาญจ จะสุนา นางสาวนฤมล ลือแกว นางสาวนันทนียภรณ
ธิยะคํา
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน
ชนะ ภาค กรรมการการ
“การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแยม 3 in 1” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ เลิศ
อาชีวศึกษา
คนรุนใหม ระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวัน
นางสาวฐิติมา สาคร นางสาวกัญญาณัฐ พรมมะโน นางสาวนันทนีภรณ ธิ
ยะคํา
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลงาน
ชนะ ภาค กรรมการการ
“กระเปาจากเชือกกลวย” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ เลิศ
อาชีวศึกษา
ภาค ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 3 – 7 ธันวาค
นางสาวมนฤทัย วิโสภา นายนครินทร แปลงประวัติ
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “Fertilizer
Mixer Machine” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ภาคเหนื
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สํานักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน นางสาววรรณพร จันทร
เทวี
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปก

สํานักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายกรีนทร อวมนุม
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ
“เทิดไทองคราชัน รัชกาลที่ 10” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

สํานักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวาง

สํานักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวศศิธร วุฒิสูง นางสาววัชราภรณ ชวยศรี
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปกา

สํานักงานคณะ
ชนะ
ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายพันธกานต อินออน นางสาวหงสเหม บุญกิตติวศิน
สํานักงานคณะ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการประกวดมารยาทไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ชนะ
ภาค กรรมการการ
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
เลิศ
อาชีวศึกษา
30 ประจําปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561
นางสาวชลดา ดวงอิน
สํานักงานคณะ
นางสาวชลดา ดวงอิน ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงลูกทุง
ชนะ
ภาค กรรมการการ
ประเภทหญิง ระดับ ปวช หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้น เลิศ
อาชีวศึกษา
ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายจักราพัฒน กฤชบัวสรรค
สํานักงานคณะ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว (ขลุยเพียงออ) ระดับ ชนะ
ภาค กรรมการการ
ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร เลิศ
อาชีวศึกษา
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปการศึ
นางสาวสุธีมนต นันตะสุข นางสาวอันธิกา เตอุตรวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประ

รอง
สํานักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ นางสาวจิราวรรณ ตนดวง นางสาวรุติรา
แซลี
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตง ชนะ ภาค กรรมการการ
กายสูสากล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ เลิศ
อาชีวศึกษา
ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ
นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการวาดภาพสีนํ้าหุนนิ่ง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปการ
ศึกษา

รอง
สํานักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
ชนะ ภาค กรรมการการ
Bartender ระดับ ปวช. หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้น
เลิศ
อาชีวศึกษา
ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30
นางสาววิมนรัตน ธันวาเทียม นางสาววรัญญา หินศรีลา
รอง
สํานักงานคณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว
ชนะ ภาค กรรมการการ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้น
เลิศ
อาชีวศึกษา
ฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาววิยะดา จันทรแปน นางสาววรีภัทรา กอนกลอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะธุรกิจคาปลีกประเภทสินคา OTOP
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําป

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
สํานักงานคณะ
ชนะ ภาค กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายกัมปนาท จิตรจํานง นายมงคลชัย แยมอน
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น หัวขอ
ชนะ ภาค สอศ.
“อาชีวะ INTRO” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในการแขงขันทักษะ
เลิศ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเ
นางสาวชรินทิพย เจริญพร นางสาววิธิดา ใบทอง นายจักรกฤษณ คงสิล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปกา

รอง
ชนะ ภาค สอศ.
เลิศ

นางสาวธารารัตน บุญไหว
รอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดรองเพลงสากล หญิง ระดับ ปวช.
ชนะ ภาค สอศ.
หรือ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
เลิศ
ระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจําปการศึกษา 25
นางสาวกฤติกา ขอบทอง
เกียรติบัตร เปนผูมีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ยกยองให
เปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2562

รางวัล
จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ
อื่น ๆ

นางสาวกฤติกา ขอบทอง
เกียรติบัตรการชมเชยใหเปนเยาวชนคนดีศรีสังคม ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป พ.ศ. 2561

ศาลจเยาวชนและ
รางวัล
จังหวัด ครอบครัวจังหวัด
อื่น ๆ
อุตรดิตถ

นางสาวทัศวรรณ เลี้ยงประเสริฐ
เกียรติบัตรการชมเชยใหเปนเยาวชนคนดีศรีสังคม ของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป พ.ศ. 2561

ศาลเยาวชนและ
รางวัล
จังหวัด ครอบครัวจังหวัด
อื่น ๆ
อุตรดิตถ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวจันทกานติ์ ใจมิภักดิ์ นางสาวเกศสุดา ยิ้มเหม็ง นางสาวจันดารัตน
แกวหา นางสาวกุลจิรา ขนมฉํ่า
รางวัล
เปนตัวแทนนักกีฬาเปตอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ เขารวมการ
จังหวัด สอศ.
อื่น ๆ
แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13 “หลง หลินเกมส”
ประจําปการศึกษา 2561
นางสาวศศิกานต จําปางาม นางสาวสีวลี ภูมฟากทา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ชื่อผลงาน เครื่องเปลี่ยนเปนปุย การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตร-อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจําป
พ.ศ. 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

รอง
ชนะ จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวกฤษณา ทาสุข นางสาวจิราภรณ แกวทา นางสาวอริศรา คําเหม็ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อผลงาน การศึกษาชนิดของแปงในการทํา
พลาสติกชีวภาพ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา-เอสโซ ประจําป พ.ศ. 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

รอง
ชนะ จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวนลาวัลย แกวกองทรัพย นางสาวประกายแกว มนตรุจิรัตน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ในการแขงขัน ชนะ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป เลิศ
การศึกษา 2561
นางสาวอันธิกา เตอุตรวง นางสาวสุธีมนต นันตะสุข
รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ชนะ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา
เลิศ
2561
นางสาววาสิตา ชูยัง นางสาวสิริภัทร ศรีทน นางสาววรมน ขนานมี
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอขายสินคา “The marketing Challenge” ใน ชนะ
จังหวัด สอศ.
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวสุภัทรตรา อินตะยศ นางสาวชนิกา คงสุข นางสาวพิชญญาพัชญ
หลวงคํา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การนําเสนอขายสินคา “The marketing
Challenge” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
ชนะ จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวกนกวรรณ จันสุข นางสาวปวริศา แสงแดง นางสาวภัทรลภา จันทร
วัฒนพงษ นางสาวปฐมพร นุมพรม
ชนะ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
รางวัลชนะเลิศ การเขียนแผนธุรกิจ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ เลิศ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นางสาวณัฐนิชา แตงกูล นางสาวนฤทัย ยืนยง นางสาวกัญญารัตน อินทร
โชติ นางสาวนิพัทธา แสงกุณา นางสาวชลนิภา บุญกําเนิด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การเขียนแผนธุรกิจ ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2561

รอง
ชนะ จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาววีรภัทรา กอนกลอม นางสาววิยะดา จันทรแปน
รางวัลชนะเลิศ ธุรกิจคาปลีก ประเภทสินคา OTOP ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2561

ชนะ
จังหวัด อศจ.อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวนลพรรณ สงาศิลป
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พิมพไทยและพิมพอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ใน
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นายอิทธิชัย เชื้อผาเตา นางสาวศศิปวีร ดาโลกา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การขายสินคาออนไลน การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวนภัสวรรณ เถื่อนทัพ
รางวัลชนะเลิศ การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก
ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวนฤมล แกวหา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวกรรณณิกา ถาพุฒ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
ราชการภายนอก ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

1นางสาววรรณพร จันทรเทวี นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัด
แบน
ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ การออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการแขงขันทักษะ
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2561
นางสาวธิดาทิพย เจกอราม นางสาวสายปญญา พึ่งอินทร นางสาวพงศ
พัชรา มีอวม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวกิตติกานต คําชมพู นางสาวสุดารัตน ภูปาน นางสาวอารยา เอี่ยม
สะอาด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกแบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวรุจิรา แซลี นางสาวจิราวรรณ ตนดวง นางสาวทัศวรรณ เลี้ยง
ประเสริฐ
รางวัลชนะเลิศ การประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องตางกายสูสากล ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2561

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวกัญญานัฐ พรมมะโน นางสาวศศิมเกรณ ทองภู นายนพเกา ทองปน
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องตางกายสู
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นางสาวมาริสา เสาประโคน นางสาวลักขณา กันเพชร นายวิชิต อินทะเรือง
รุง
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องตางกายสู ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
สากล ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
เลิศ
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นายกองทัพไทย ลาเสือ นางสาวชวัลลักษณ สีนวนดํา
รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจชุดพรอมจําหนาย ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
(Thai Set) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา เลิศ
อุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นายธีระยุทธ คลังวิเชียร นางสาวรัชนีวรรณ หัดเคลือบ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจชุด
พรอมจําหนาย (Thai Set) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายคณิต ปานรุง นายศราวุฒิ พรมบอ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจชุด
พรอมจําหนาย (Thai Set) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธนวัฒน กันพัน นายเฉลิมเกียรติ เส็งสอน นางสาววิสุดา ขัติยะ
รางวัลชนะเลิศ การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตรฐาน
สากล ประเภทอาหารมื้อคํ่าแบบตะวันตก (Western Set Dinner) ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจํา

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวเจริญพร เกิดพูล นางสาวประณุมาตร ออนแสง นางสาวศศินิภา
เข็มทอง
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
สูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อคํ่าแบบตะวันตก (Western Set
อุตรดิตถ
เลิศ
Dinner) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุ
นายอรรถวิทย วันนุกูล นางสาวสุมาลัย จีนทา นางสาววิชญาพร ศิริคําใส
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจ รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
สูมาตรฐานสากล ประเภทอาหารมื้อคํ่าแบบตะวันตก (Western Set
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
Dinner) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา เลิศ
จังหวัดอุ
นายพรหมพล ปนสังข นางสาวธารารัตน เรียนรังสี นางสาววิจิตรา
เมืองทอง นายโชควัฒ อยูยง
รางวัลชนะเลิศ การจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายสุรศักดิ์ โพธินาม นางสาววรัญญา นุมนวล นางสาวปณิตา ออนอยู นาย
ณัฐวุฒิ ชั่งสุข
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะ ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ เลิศ
ศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุกัญญา ดวงแกว นางสาววริญญา สีแดงนอย นางสาวสุนิสา พุกฟก
นางสาวศรุชา มาขํา
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดดอกไมแบบไทย ในการแขงขันทักษะ ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ เลิศ
ศึกษา 2561
นายณัฐนนท ขันธนิมิตรมาศ นางสาวปญญพร พึ่งบางกรวย
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่งเที่ยวไทยสไตล
อาชีวะ” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวชุติมา มิ่งขวัญ นางสาวพีรยา จิตกลาง
รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่ง
เที่ยวไทยสไตลอาชีวะ” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวกรพินธุ บุญเกตุ นางสาวนภัสสร จันทรดา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 2D แอนิเมชั่น “อเมซิ่ง
เที่ยวไทยสไตลอาชีวะ” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายกัมปนาท จิตรจํานงค นายมงคลชัย แยมอน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น อาชีวะ INTRO ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2561

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายชัยมงคล จรทอง นายธงชัย ชมพู
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น อาชีวะ
INTRO ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวทัณฑิกามาศ อินตาเปา นายพิทยุต กําพัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบ 3D แอนิเมชั่น อาชีวะ
INTRO ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายวันเฉลิม ทองนวม
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพสีนํ้าหุนนิ่ง ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา
2561

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวพิมพวิภา ศรีเพชร
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการวาดภาพสีนํ้าหุนนิ่ง ในการแขงขัน
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป
อุตรดิตถ
เลิศ
การศึกษา 2561
นายณัฐวัฒน โลพาณิช
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการวาดภาพสีนํ้า หุนนิ่ง ในการแขงขัน
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป
อุตรดิตถ
เลิศ
การศึกษา 2561
นายอภิสิทธิ์ พูลสงวน
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ทักษะประติมากรรม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
เลิศ
นายจิรศักดิ์ สีระสา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะประติมากรรม ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายอภิชัย พื้นชัยภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะประติมากรรม ในการแขงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการ
ศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายหัสดินทร อินตะ
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบตกแตงหัวขอ “Food Track in Thai ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
Culture” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา เลิศ
อุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นางสาวกมลลักษณ กันจอย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบตกแตงหัวขอ “Food
Track in Thai Culture” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายชญาสิทธิ์ กลิ่นหอม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบตกแตงหัวขอ “Food
Track in Thai Culture” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายกรีนทร อวมนุน
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบโปสเตอร หัวขอ
ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
“เทิดไท องคราชัน รัชกาลที่ 10” ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น เลิศ
อุตรดิตถ
ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นางสาววรรณิษา หลักแหลม
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
โปสเตอร หัวขอ “เทิดไท องคราชัน รัชกาลที่ 10” ในการแขงขันทักษะ
อุตรดิตถ
เลิศ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึ
นางสาวสุทธิชา แกวคงขํา
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะการออกแบบนิเทศศิลปออกแบบ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
โปสเตอร หัวขอ “เทิดไท องคราชัน รัชกาลที่ 10” ในการแขงขันทักษะ
อุตรดิตถ
เลิศ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึ
นางสาวธนกาญจน เพ็งเปน
รางวัลชนะเลิศ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ในการ
แขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ
ประจําปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปทราวดี สุวรรณรัตน
รางวัลชนะเลิศ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ในการแขงขัน ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป เลิศ
อุตรดิตถ
การศึกษา 2561
นายจักรกฤษณ คงสิบ
รางวัลชนะเลิศ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขันทักษะวิชาชีพ ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา
เลิศ
อุตรดิตถ
2561
นางสาวชรินทิพย เจริญพร
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขัน
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป
อุตรดิตถ
เลิศ
การศึกษา 2561
นางสาววิธิดา โบทอง
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในการแขงขัน
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
ทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป
อุตรดิตถ
เลิศ
การศึกษา 2561
นางสาววัชราภรณ ชวยศรี นางสาวศศิธร วุฒิสูง
รางวัลชนะเลิศ การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น
ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวธัญวรัตน ชะเทียนรัมย นางสาวปาริชาติ เทพจัน
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้น
อุตรดิตถ
เลิศ
ฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นางสาววรัญญา หินศรีลา นางสาววิมลรัตน ธันวาเทียม
รางวัลชนะเลิศ การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ เลิศ
อุตรดิตถ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอรอนงค ออนศรี นางสาวอินทุอร เบอะมาก
รอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
อุตรดิตถ
เลิศ
พื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ประจําปการศึกษา 2561
นางสาวภัทราภรณ พรมมินทร นางสาวนฤมล ลือแกว นายพงษธร ชนะ
ประโคน
ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลงาน
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ
“การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแยม 3 in 1” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน
นางสาววราภรณ สุดทอ นางสาวหัสวดี นัดแบน นางสาววรรณพร จันทร
เทวี นางสาวกัณญารัตน ลับเนตร นางสาวนันทนีภรณ ธิยะคํา นางสาวทัศ
วรรณ เลี้ยงประเสริฐ นางสาวฐิติมา สาคร นางสาวกัญญาณัฐ พรมมะโน
รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผลงาน “กระเปา
สานเชือกกลวย” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเท

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นายธนดล โสภะสาระ นางสาวพิชญวิภา ทําไร นางสาวกฤษณา ปานสิงห
นางสาวสุภาวดี แผงศร นายนันทวุฒิ ไชยะ นายวิชิต อินทเรืองรุง นางสาว
มาริสา เสาประโคน นายดุสิต ทองดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผล
งาน “ชุดเครื่องประดับรวมสมัยจากไหลนํ้าพี้” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นายพรหมพล ปนสังข นายไชยา เทพวัน นางสาวรัตนาพร มาสน นางสาว
นุชนารถ อินเขียว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป ผล
งาน “พานพุมจากดินหินเหล็กนํ้าพี้” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวเรวดี ทาวหนอ นายฐาปกรญ ลาเกี้ยว นายจิรณัฐ บุญยิ่ง นายสุทธิ
พงษ คงชวย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐดานการพัฒนา
ซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว ผลงาน “เครื่องผสมปุย” ในการประกวดสิ่ง
ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
เลิศ

นางสาวมนตมนัส อินทรถา นางสาวปณิตา เรืองศิริ นางสาวชุติภา ติคํา
นางสาววรรณภา บําเพ็ญสุข
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและ ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
บรรเทาสาธารณภัยผลงาน “อุปกรณแกสรั่วเช็คชัวรได” ในการประกวดสิ่ง เลิศ
ประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่
นางสาวขนิษฐา มาวัน นางสาวนันทนัช ทาวพันธ นางสาวอรอนงค ออนศรี
นางสาวสุชานันท นิลพัตร นางสาวบุษปรัชญ เปยจันทร
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยี
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
ชีวภาพ ผลงาน “แผนเจลสมุนไพร” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน เลิศ
ใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
นางสาวเรวดี ทาวหนอ นายจิรณัฐ บุญยิ่ง
รางวัลชนะเลิศ ประเภทองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน “เครื่องผสมปุย” ใน
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

ชนะ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
เลิศ
อุตรดิตถ

นางสาวมนฤทัย วิโสภา นายนครินทร แปลงประวัติ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทองคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย
รอง
อาชีวศึกษาจังหวัด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ ผลงาน
ชนะ จังหวัด
อุตรดิตถ
“โปรแกรมชาวสวนแอปพลิเคชั่นออนไลน” ในการประกวดสิ่งประดิษฐของ เลิศ
คนรุนใหม
นางสาวสุพิชชา มงคลแกนทราย
เกียรติบัตรยกยองเชิดชูเด็กไทยใฝดีมีคุณธรรม จริยธรรม จากสํานักงาน
รางวัล
มหาวิทยาลัย
จังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ป 2561 วันที่ 13
อื่น ๆ
ราชภัฎอุตรดิตถ
มกราคม 2561 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรด
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

สํานักพัฒนา
นางสาวธัญญา กอนเสทือน ไดรับ Tablet Lenovo 1 เครื่อง นายฐาปกรญ
สมรรถนะครูและ
ลาเกี้ยว
รางวัล
บุคลากรอาชีวศึกษา
มีคะแนนรวมในการฝกทักษะดานการพูดสูงที่มีคะแนนสูง 10 อันดับแรก
ชาติ
อื่น ๆ
สํานักงานคณะ
ของประเทศ ไดรับประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการการ
ที่มีคะแนนฝกทักษะดานการพูดอันดับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 ในการสงเ
อาชีวศึกษา
นางสาวกัณฐิกา เณรแกว ไดรับ Tablet Lenovo 1 เครื่อง นางสาวพิชญ
สํานักพัฒนา
ชณีศรี คําสวน นางสาววรรณกานต เพ็งดี นางสาวศยามล นิตต นางสาว
สมรรถนะครูและ
ธารินทร ขันทะเสน นางสาววรรณภา ทิพยตึก
รางวัล
บุคลากรอาชีวศึกษา
มีคะแนนรวมในการฝกทักษะดานการพูดสูงที่มีคะแนนสูง 10 อันดับแรก
ชาติ
อื่น ๆ
สํานักงานคณะ
ของประเทศ (เดือนกรกฎาคม) การสงเสริมการใชงานแอปพลิเคชัน Echo
กรรมการการ
VE ระดับสถานศึกษา ไดรับประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อาชีวศึกษา
ศึกษาธิการ
นายพันธกานต อินออน นางสาวหงสเหม บุญกิตติวศิน
รางวัลชนะเลิศ การแขงขันการประกวดมารยาทไทยระดับ ปวช. ปวส. ใน
การประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับ
ภาค ภาคเหนือ

ชนะ
ภาค สอศ.
เลิศ

นางสาวพรพิมล อินเขียว นางสาวนรีรัตน แกวประดับ นางสาวพรสุดา โฮ
หนู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปญหาทางบัญชี ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "สัมมาอาชีวบัญชี มหา
จักรีสิรินธร" ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ชาติ
ธุรกิจบัณฑิต
เลิศ

นางสาวณัฐอารีย ลําอินทร นางสาววิภาวดี จันทรศิริโพธิ์
รอง
มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู
ชนะ ชาติ เทคโนโลยีราชมงคล
ความเปนเลิศครั้งที่ 5 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมส
เลิศ
พระนคร
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวศศิธร ชูใจ นางสาวณัฐฐินันท เพ็ชรศรี
รอง
มหาวิทยาลัย
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ปวช. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู
ชนะ ชาติ เทคโนโลยีราชมงคล
ความเปนเลิศครั้งที่ 5 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมส
เลิศ
พระนคร
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นางสาวพรพิมล อินเขียว นางสาวนรีรัตน แกวประดับ
รอง
มหาวิทยาลัย
รางวัลเหรียญเงิน ระดับ ปวส. ในการแขงขันทักษะวิชาชีพบัญชี สูความเปน
ชนะ ชาติ เทคโนโลยีราชมงคล
เลิศครั้งที่ 5 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวร
เลิศ
พระนคร
ราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม
1.4 ดานจิตอาสา
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีจิตสํานึกสาธารณะ รูจักความเสียสละ ตระหนักรู และคํานึงถึงสวนรวม
รูจักความเสียสละ ความรวมมือรวมใจ ในการทําประโยชน สรางโอกาสใหกับสังคม และสวนรวมที่มาจาก
ความดีงามของจิตใจ และความเขาใจถึงความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
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สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ไดจากการประเมิน 8
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับคุณภาพดี คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน 9
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ได
จากการประเมิน 12
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ไดจากการประเมิน 8
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพกําลังพัฒนา คะแนนที่ไดจากการประเมิน 20
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน 6
7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คะแนนที่ไดจากการประเมิน 75
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานความรูของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ
57.50 อยูในระดับปานกลาง
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ไดจากการประเมิน 8
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับคุณภาพดี คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน 9
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ได
จากการประเมิน 12
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ไดจากการประเมิน 8
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพกําลังพัฒนา คะแนนที่ไดจากการประเมิน 20
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน 6
7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คะแนนที่ไดจากการประเมิน 75
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สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานทักษะและการประยุกตใชของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค คิด
เปนรอยละ 57.50 อยูในระดับปานกลาง
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ไดจากการประเมิน 8
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คะแนนที่ไดจากการประเมิน 10
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ระดับคุณภาพดี คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน 9
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ได
จากการประเมิน 12
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับคุณภาพดีเลิศ คะแนนที่ไดจากการประเมิน 8
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับคุณภาพกําลังพัฒนา คะแนนที่ไดจากการประเมิน 20
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคุณภาพปานกลาง คะแนนที่ไดจากการ
ประเมิน 6
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คะแนนที่ไดจากการประเมิน 75
9. การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คะแนนที่ไดจากการประเมิน 10
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 60.76 อยูในระดับดี
4) ดานจิตอาสา
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานจิตอาสาของสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค คิดเปน
รอยละ 100.00 อยูในระดับยอดเยี่ยม
4.1.2 จุดเดน
1) ผูเรียนสวนใหญมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและ
รวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีผลการประเมินเปน
กิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการมาตรฐานดี
เดน ระดับภาค ในระดับเหรียญเงิน
2) ผูสําเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษาที่ผานมา มีงานทําในหนวยงานของภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเปนรอยละ 90.85
3) สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และ
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จิตอาสา โครงการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนทุกสาขาวิชา
เปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) การดูแลผูเรียนโดยใชระบบครูที่ปรึกษาอยางใกลชิด โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ลด
ปญหาการออกกลางคัน
2) สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยทุสาขา
วิชาใหเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนดานงบประมาณ ใหความรู อบรมงานวิจัยใหครูและนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น มุง
สูการแขงขันระดับนานาชาติ
3) สงเสริมพัฒนาสูความเปนเลิศทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพทุกสาขาวิชามุงสูระดับนานาชาติ
4) สงเสริมพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหไดมาตรฐานทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ
5) สงเสริมและจูงใจใหนักเรียน นักศึกษาเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) และตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) จัดโครงการอบรมพัฒนาผูเรียนกอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2) จัดโครงการติวเตอร (Tutor) ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 กอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
อยางตอเนื่อง
3) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค ใหแกครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง และติดตามผลอยางจริงจัง
4) จัดทําโครงการความเปนเลิศดานทักษะวิชาชีพ โดยพัฒนา สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน
นักศึกษา ไดเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับนานาชาติ
5) จัดทําโครงการสรางผูนําดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มุงสูระดับ
นานาชาติ
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนน
เฉลี่ย 96.40
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 85.60
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3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100.00
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 98.20
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา รอยละของคะแนนเฉลี่ย 95.05 อยูในระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. การจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอย
ละของคะแนนเฉลี่ย 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100 อยูใน
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
3) ดานการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
3. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอย
ละของคะแนนเฉลี่ย 100
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
6. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนน
เฉลี่ย 100
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
9. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอย
ละของคะแนนเฉลี่ย 100
10. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอย
ละของคะแนนเฉลี่ย 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการ รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100 อยูในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
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1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอย
ละของคะแนนเฉลี่ย 100
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอย
ละของคะแนนเฉลี่ย 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100 อยูในระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
4.2.2 จุดเดน
1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ เปนที่ตองการของตลาดแรงงานและ
สถานประกอบการทุกสาขาวิชา
2) ครูผูสอนทุกสาขาวิชาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สูการปฏิบัติโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบที่หลากหลายโดยครูทุกคนไดจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูครบทุกคน คิดเปนรอยละ 100
3) ครูผูสอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอนและผูบริหารจัดการชั้นเรียน เปนครูที่ปรึกษาทุกคน ดูแล
ชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100
4) ผูบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ไดรับรางวัล “ผูบริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจําป
พ.ศ. 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5) บริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อจัดการเรียนการสอนผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดทุกสถานที่
ภายในสถานศึกษา
7) ครูผูสอนทุกคนเขารับการอบรมพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 100
8) ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา
9) มีความพรอมดานอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานในทุกสาขาวิชา
10) มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครบทุกสาขาวิชา
11) มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ใหนักเรียนนักศึกษาไดศึกษาคนควา
ความรูเพิ่มเติมในทุกสาขาวิชา
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
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ใหมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) ประชาสัมพันธ แนะแนวผูเรียนในการเรียนระบบทวิภาคีในสาขาวิชาที่ยังไมไดจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) สํารวจความพรอมของสถานประกอบการและบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี (เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไมเปดสอนในระบบทวิภาคี)
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย 100
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
อยูในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับคุณภาพดีเลิศ
2. การจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รอยละของคะแนนเฉลี่ย 100
4.3.2 จุดเดน
1) มีการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
2) ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในและตางประเทศ มีเครือขายความรวมมือ
กับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ จัดใหมีครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
3) สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมชุมชนทั้งทางดาน
วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาพัฒนาทุกสาชาวิชา
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
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สงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ดานงบประมาณ
และมีการนํามาใชประโยชนไดจริง บริการสังคมและชุมชน
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดโครงการพัฒนาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ที่มุงสูระดับนานาชาติ
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

คะแนนที่ได
59.81

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

58.75

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

58.75

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

61.92

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100.00

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ

100.00

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

92.50

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100.00

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

85.00

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

84.10

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –
59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน
25 ขอการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การดูแลและแนะแนวผูเรียน

4

ดีเลิศ

2

8

2

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

5

ยอดเยี่ยม

3

15

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

3

ดี

3

9

5

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

4

ดีเลิศ

2

8

6

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1

กําลังพัฒนา

20

20

7

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)

2

ปานกลาง

3

6

8

การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250
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ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(50)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม

2.2

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

3

15

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

คา
นํ้าหนัก
(10)

5
5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

ยอดเยี่ยม

3

15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

50
100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา
หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผูสอน

คา
นํ้าหนัก
(20)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

5

25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผูบริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

5

25

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

100

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ขอที่

www.vesar.org/#/print_sar/2018

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

คา

คะแนนที่ได

73/76

5/31/2019

V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ขอที่

รายการประเมิน

ผลการประเมิ
ระดันบ
คะแนน
คุณภาพ
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ

นํ้าคหนั
าก
(10)
นํ้าหนัก
(10)

จากการประเมิ
คะแนนที่ได น
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

จากการประเมิน

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2

การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน

50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ
การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช
งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่
5.5
ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ
งานฟารม

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน
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ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

คา
นํ้าหนัก
(10)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คานํ้าหนักXคาคะแนน)

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
ที่

ดานการประเมิน

คา
นํ้าหนัก
(100)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
แตละดาน

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X
นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1

ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

50

151

(151 x 50) / 250 = 30.20

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

3

ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

20

100

(100 x 20) / 100 = 20.00

4

การมีสวนรวม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5

ปจจัยพื้นฐาน

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

401

80.20

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา ลดปญหาการออกกลางคัน 2. พัฒนาผู
เรียนสูความเปนเลิศดานวิชาการและทักษะวิชาชีพ มุงสูระดับชาติและ
นานาชาติ 3. พัฒนาผลงานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย มุงสูระดับชาติและนานาชาติ 4. พัฒนา
ระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพใหแกผูเรียนใหไดมาตรฐานทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และผูเรียนทดสอบผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพในครั้งแรกมากกวารอยละ 60 5. สรางแรงจูงใจใหผูเรียนทั้งใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
สูง (ปวส.) เขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) และใหไดผลการทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มากกวารอยละ 60 6. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีครบ
ทุกสาขาวิชา
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1. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ลดปญหาการออกกลางคัน
2. โครงการพัฒนางานวิชาการสูความเปนเลิศ 3. โครงการ The 1st
Project Exhibition 2019 4. โครงการเตรียมความพรอมในการ
ทดสอบ V-NET 5. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 6. โครงการ
พัฒนาทวิภาคีสูความเปนเลิศ 7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค ภายใตโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาตนแบบ 8. โครงการทวิศึกษา หลักสูตรคูขนาน 9. โครงกา
รบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิต 10. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนสู
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 11. โครงการฝกทักษะและหารายได
ระหวางเรียน ประจําปการศึกษา 2562 12. โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพงานบริการอาหารและเครื่องดื่มอยางมืออาชีพ 13. โครงการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2562 14. โครงการ
พัฒนาตอยอดความรูสูอาเซียนในยุคไทยแลนด 4.00 15. โครงการสง
เสริม สนับสนุน การจัดทําและประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐคน
รุนใหมของนักเรียนนักศึกษา ปการศึกษา 2562 16. โครงการสงเสริม
สนับสนุนงานวิจัยของครูและบุคลากร 17. โครงการความรวมมือ
สถานศึกษากับภาครัฐ หนวยงานเอกชนและสถานประกอบการ
ประจําปงบประมาณ 2562 18. โครงการความรวมมือกับสถานศึกษา
ตางประเทศ 19. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผู
เรียนอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 20. โครงการพัฒนาผู
ประกอบการตามสาขางานอาชีพ ศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 21. โครงการจัดทําแผนธุรกิจ
เพื่อหารายไดระหวางเรียน 22. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาตนแบบ ประจําปงบประมาณ 2562 23. โครงการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปที่ 1 – 3 24. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ
นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 – 2 25.
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมุงสูความเปนเลิศ
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