
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552  แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 
2545 และมาตรา 47 วรรคสอง วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553  ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี  
การจัดทํารายงานประจําที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตํอคณะกรรมการสถานศึกษา  
หนํวยงานต๎นสังกัด  และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยรายงานนั้นตํอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูํ             
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดให๎มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางมี
ระบบและตํอเนื่อง เพ่ือให๎มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามข๎อกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  
พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงวําด๎วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได๎ตระหนักถึง
ความสําคัญดังกลําว  จึงได๎จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปีการศึกษา  2559  (Self-
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2559 ประกอบด๎วยมาตรฐาน 4 ด๎าน จํานวน 14 ตัวบํงชี้ ขึ้น  
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สามารถตรวจและประเมินได๎ตํอไป 
 

           
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

        เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พ.ศ. 2559 

 
ตัวบ่งชี้ 

1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย 
มาตรฐานที่ 

1 5 5     10 5.00 
2 5 5 5 4 5 5 29 4.83 
3 5 5 4 5   19 4.75 
4 5 5     5 5.00 

รวม       63 4.90 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

1.  ระดับตัวบ่งช้ี 
 1.1  ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดีมาก”    จํานวน    12    ตัวบํงชี ้
 1.2  ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดี”    จํานวน      2    ตวับํงชี ้
 1.3  จํานวนตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “พอใช๎”   จํานวน      -     ตัวบํงชี ้
 1.4  จํานวนตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุง  จํานวน      -     ตัวบํงชี ้
 1.5  ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน”  จํานวน      -     ตัวบํงชี ้
 

2.  จุดเด่น  (การปฏิบัติของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน          
การอาชีวศึกษาท่ีสํงผลให๎บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด) 
 2.1  สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและเป็น
กระบวนการคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษา  เป็นที่พึงพอใจและความต๎องการของสถานประกอบการ 
 2.2  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได๎ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
 2.3  ผู๎บริหารสถานศึกษามีภาวะผู๎นําสูงและบริหารสถานศึกษาได๎ตามนโยบายสําคัญของ
หนํวยงานต๎นสังกัด 
 2.4  สัดสํวนจํานวนครูและบุคลากรกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากําลัง  ครูและบุคลากรมีความสามัคคี  รํวมแรงรํวมใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ 
 2.5  สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร๎อย รํมรื่น  
สวยงามและปลอดภัย 
 2.6  ได๎รับความรํวมมือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการทั้งภาครัฐ  
เอกชน  และองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.7  ครูผู๎สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ครบถ๎วน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล  มีบันทึกหลังสอน  และจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  100 

 



 
 

 2.8  ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ 
 2.9  ผู๎เรียนเป็นผู๎นําในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได๎ตามนโยบายสําคัญของหนํวยงาน           
ต๎นสังกัด 
 2.10  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได๎อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง  โดยทุกคนมีสํวนรํวม 
 
3.  จุดที่ควรพัฒนา  (การปฏิบัติของสถานศึกษาไมํเป็นระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษาท่ีสํงผลให๎ไมํบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด) 
 3.1  พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา  เพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรมของผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด  เพ่ือลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน 
 3.2  ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน  สํงเสริม  สนับสนุน  ให๎ทุกสาขาวิชาได๎รับการ
สํงเสริม  จัดทํา  การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์                
งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 
 
4.  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  (การดําเนินงานเพ่ือแก๎ไขปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา) 
 4.1  จัดทําโครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน 
 4.2  โครงการระดมทรัพยากรทุนเพ่ือสํงเสริม  สนับสนุน  ผลิตโครงงาน  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียนในแตํละปีการศึกษา 
 4.3  โครงการ  Open  House  แนะแนวศึกษาตํอเน๎นระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  1 

สภาพทั่วไปของสถานศกึษา 
1.1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 1.1.1 ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนเมื่อวันที่  27  เมษายน  พ.ศ. 2486  ปลูกสร๎างบนที่ดินราชพัสดุ               
เลขทะเบียน  1420/2484  มีพื้นท่ี  9  ไรํ  3  งาน  45.3  ตารางวา  ตั้งอยูํเลขที่  9  ถนนแปดวา  
ตําบลทําอฐิ  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  เดิมชื่อโรงเรียนชํางทอผ๎า   
 พ.ศ. 2487  เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนเป็น โรงเรียนชํางเย็บเสื้อผ๎า 
 พ.ศ. 2491  เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนเป็น โรงเรียนการชํางสตรีอุตรดิตถ์ 
 พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 พ.ศ. 2525  เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 11  มีนาคม  2548  ผู๎วําราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายปรีชา  บุตรศรี)  ได๎อนุมัติให๎ใช๎ที่ดิน
ของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่  7459  เลขที่ดิน  4  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131 จํานวนเนื้อที่        
3 งาน  76.8  ตารางวา  เพื่อใช๎เป็นสถานที่กํอสร๎างอาคารศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์  มีเนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  22.1  ตารางวา 
 30  พฤษภาคม  2550  ผูว๎ําราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์)           
ได๎อนุมัติให๎ใช๎ที่ดินของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขที่  7459  เลขที่ดิน  75  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131  
รวมเนื้อที่  3  ไรํ  77  ตารางวา  จํานวน  3  แปลง  คือ  แปลงที่  1  พื้นที่บริเวณสนามเทนนิสและ
สโมสรจังหวัด  จํานวน  2  ไรํ  2  งาน  91  ตารางวา  เพ่ือใช๎เป็นสถานที่กํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์  (อาคารอินทนิล)  แปลงที่  2  จํานวน  81  ตารางวา  เพื่อใช๎เป็นสถานที่เก็บกักขยะ  
แปลงที่  3  จํานวน  1  งาน  5  ตารางวา  เพ่ือใช๎เป็นลานจอดรถของบุคลากร  รวมมีเนื้อที่  13  ไร่  
3  งาน  99.1  ตารางวา  
 7  ตุลาคม  2552  ผู๎วําราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  (นายโยธินทร์  สมุทรคีรีจ์)  ได๎อนุมัติให๎ใช๎
ที่ดินของที่ราชพัสดุ  โฉนดเลขท่ี 7459  เลขท่ีดิน  75  หมายเลขทะเบียนที่  อต. 131  จํานวนเนื้อที่  
2  งาน  27.30  ตารางวา  รวมมีเนื้อที่  14  ไร่  2  งาน  26.4  ตารางวา 

 การจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2484 โรงเรียนชํางทอผ๎า  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  หลักสูตร  2  ปี 
พ.ศ. 2487   โรงเรียนชํางเย็บผ๎า  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  หลักสูตร  2  ปี 
พ.ศ. 2491   โรงเรียนการชํางสตรีอุตรดิตถ์  สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น  หลักสูตร  2  ปี 
พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ปี 
พ.ศ. 2503 ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร  3  ปี   
  เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นสูง  หลักสูตร  3  ปี 
 
 

 



 
 

พ.ศ. 2516   โรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.ศ. 4-5-6 
  หลักสูตร  3  ปี  เปิดสอนวิชาเอก  2  แขนง  คือ   
  1.  ผ๎าและเครื่องแตํงกาย   

2.  อาหารและโภชนาการ 
พ.ศ. 2518 เปลี่ยนหลักสูตรใหมํ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ปี  ระดับวิชาชีพ (ปวช.) 1 ปี 
พ.ศ. 2520 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
พ.ศ. 2522 เปิดสอนแผนกพาณิชยกรรม 
พ.ศ. 2523 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
พ.ศ. 2524 เปิดสอนแผนกศิลปประยุกต์ 
พ.ศ. 2425 เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการเงินและการธนาคาร 
พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการบัญชี 
พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 
พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด 
พ.ศ. 2537 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ 
  สาขางานธุรกิจค๎าปลีก  (ระบบทวิภาคี) 
พ.ศ. 2543 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คือ 
  1.  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ม. 6) 
  2.  สาขาการบัญชี  (ม. 6) 
  3.  สาขาธุรกิจค๎าปลีกระบบทวิภาคี 
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์,  สาขาวิชาการตลาด  (ม. 6) 
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการทํองเที่ยว   

สาขางานการทํองเที่ยว 
พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค   

สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต 
พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  สาขางานการจัดการสํานักงาน  และสาขางานการจัดการทั่วไป 
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 
พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555) 
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  สาขาบํอเบี้ย 
 



 
 

พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556) 
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการทํองเที่ยว   

สาขางานการโรงแรม 
พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 
  ประเภทวิชาศิลปกรรม  สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขางานวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2558 เปิดสอนการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   

(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนทุํงกะโลํวิทยา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาการตลาด   
(ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558) 

พ.ศ. 2559 ยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช.  2545 ปรบัปรุง  2546 
  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ปวส. 2546 
  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร  ปวช.  2556 
  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตร  ปวส.  2557 
พ.ศ. 2559 -  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  (ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559) 
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ตํอเนื่อง)  สาขาวิชาการบัญชี 

-  เปิดสอนการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(ทวิศึกษา) กับโรงเรียนดาราพิทยาคม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการตลาด   
(ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559) 
-  เปิดสอนการเรียนรายวิชาสะสมหนํวยกิตเตรียมอาชีวศึกษา  กับโรงเรียนเทศบาล 
วัดหนองผา  (ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559) 

พ.ศ. 2560 -  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ
  และเครื่องนุํงหํม  (ทวิภาคี)  

 

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ตั้งอยูํเลขที่  9  ถนนแปดวา  ตําบลทําอิฐ  อําเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1221 โทรสาร 0-5541-2814 เว็บไซด์ www.uttvc.ac.th 
  ทิศเหนือ ติดศูนย์วัฒนธรรม 
  ทิศใต๎  ติดถนนจิตรเพลิน 
  ทิศตะวันออก ติดถนนแปดวา 
  ทิศตะวันตก ติดถนนประชานิมิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  14  ไรํ  2  งาน  26.4  ตารางวา  ตั้งอยูํใน
เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  บริเวณโดยรอบเป็นสถานที่สาธารณะ  ตลาด  และร๎านค๎า  การคมนาคม
สะดวก  นักเรียน  นักศึกษาสํวนใหญํ  มาจากตํางอําเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดใกล๎เคียง  
 
 
 
  

http://www.uttvc.ac.th/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.1.3  สภาพชุมชน  เศรษฐกิจ  สังคม  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  เป็นสถานศึกษาของรัฐ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูํในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  บริเวณโดยรอบเป็นสถานที่
สาธารณะ  ตลาด  และร๎านค๎า  การคมนาคมสะดวก  นักเรียน  นักศึกษาสํวนใหญํ  มาจาก ตํางอําเภอ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดใกล๎เคียง  เชํน  จังหวัดสุโขทัย  ผู๎ปกครองสํวนใหญํประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รับจ๎าง  และได๎รับการศึกษาอยูํในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 
1.๒  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดทําการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  และ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี (ตํอเนื่อง)  ตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พุทธศักราช  2551  ในระบบ  ระบบทวิภาคีและหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น  เป็นการศึกษานอกระบบ  อีกทั้งได๎สํงเสริมการจัดการศึกษาเรียนรํวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ทวิศึกษา)   

 
 
 



 
 

 1.๒.๑  แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวทิยาลัย 
นายไพฑูรย์    ตณัทานนท ์ คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายศิริชัย  นาระกันทา 

ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 
นายกฤติภณ  เผดิมดี 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวสิริลักษณ์  ศรีธิธง 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวศศิรินทร์  มหาวงศนันท์ 

งานบริหารงานท่ัวไป 
นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย ์

งานบุคลากร 
นางสุภาวกุล  ภักดีศรี 

งานการเงิน 
นางสาวพิมลวรรณ  ทาเช้ือ 

งานการบัญชี 
นางเบญจพร  อํ่าแจ๎ง 

งานพัสดุ 
นายสมเกียรติ  มั่นดี 

งานอาคารสถานท่ี 
นายวันชัย  พวงลัดดาวัลย์ 

งานทะเบียน 
นางมาลัยวัลย์  วงศ์ใหญํ 

 
งานประชาสัมพันธ์ 

นางกรรณิการ์  ใหมํตาจักร์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางผกามาศ  พุกอินทร์ 

งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ 
นายชินกฤต  ประสารยา 

งานความรํวมมือ 
นางรุํงทิพย์  ปินตา 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางบานช่ืน  วีระวัฒนานนท์ 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

นายสุเทพ  มั่นคง 

งานสํงเสริมผลิตผล  การค๎าและประกอบธุรกิจ 

นางจิราวรรณ  ขันโท 

งานศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 

นางนันทนา  พุํมอรัญ 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายพิเชษฐ  สุวรรณช่ืน 

งานครูท่ีปรึกษา 
นางสาวจันทร์จริา  ภมรศิลปธรรม 

งานปกครอง 
ร.อ. นพดล  อุทัยทวีป 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวสุนิสา  สุยะสัก 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

นางณัชนันท์  ศักด์ิพงศ์สิงห์ 

งานพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน 
นางกาญจนา  มั่นดี 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวสุภาภรณ์  โตโสภณ 

งานวิทยบริการและห๎องสมุด 
นางกิ่งแก๎ว  แสงอุดมรัตน์ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางลักขณา  ธเนศอนันต์ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายสมภพ  สุทธหลวง 

แผนกวิชาสามัญ 
นางประเทือง  จุลวาทิน 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางบุศรา  คงศักด์ิ 

แผนกวิชาการตลาดและการจัดการท่ัวไป 

นางนันทนา  พุํมอรัญ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางสุนันทา  พุฒโต 

 

  แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสํานักงาน 

นางอํานวย  วราหะ 

แผนกวิชาธุรกิจค๎าปลีก(ทวิภาคี) 
นายแสวง  บุปะเท 

แผนกวิชาแฟช่ันและสิ่งทอ 
นางสาวสุภาพร  หนูฤทธิ์ 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางลําดวน  พลอยศรีไพร 

แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 
นางลําดวน  พลอยศรีไพร 

 
แผนกวิชาศิลปกรรม 

นายวันชัย  พวงลัดดาวัลย์ 

แผนกวิชาการโรงแรม 
นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา 

 
แผนกวิชาการทํองเท่ียว 

นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการบัญชี 
นางบุศรา  คงศักด์ิ 



 
 

 1.๒.๒  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายไพฑูรย์     ตัณทานนท์ ประธานกรรมการ 
2 นายศิริชัย นาระกันทา กรรมการ 
3 นายกฤติภณ เผดิมดี กรรมการ 
4 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีธิธง กรรมการ 
5 นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์ กรรมการ 
6 นายพิเชษฐ สุวรรณชื่น กรรมการ 

7 นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์ กรรมการ 

8 นายสุเทพ มั่นคง กรรมการ 

9 นางบานชื่น วีระวัฒนานนท์ กรรมการ 

10 นางสาวอํานวย วราหะ กรรมการ 

11 นางมาลัยวัลย์ วงศ์ใหญํ กรรมการ 

12 นางลําดวน พลอยศรีไพร กรรมการ 

13 นางรุํงทิพย์ ปินตา กรรมการ 

14 นางประเทือง จุลวาทิน กรรมการ 

15 นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม กรรมการ 

16 นางสาวจิตรานุช รักสัจจา กรรมการ 

17 นางบุศรา คงศักดิ์ กรรมการ 

18 นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ กรรมการ 

19 นางกาญจนา มั่นด ี กรรมการ 

20 นางผกามาศ พุกอินทร์ กรรมการ 

21 นางสุภาวกุล ภักดีศรี กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1.2.3  จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ข๎า
รา

ชก
าร

คร
ู 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 (ค
รู) 

คร
ูอัต

รา
จ๎า

ง 

มี ไม
ํมี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ํา
กว

ําป
ริญ

ญา
ตร

 ี

แผนกวิชาสามัญ 19 14 1 4 19 - - 12 7 - 
แผนกวิชาการบัญชี 13 11 - 2 13 - - 5 8 - 
แผนกวิชาการตลาดและ   
การจัดการท่ัวไป 

8 3 - 5 5 3 - 2 6 - 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 8 - 2 10 - - 7 3 - 
แผนกวิชาการเลขานุการและ  
การจัดการสํานักงาน 

4 3 - 1 4 - - 2 2 - 

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค๎าปลีก 3 2 - 1 3 - - 1 2 - 
แผนกวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 1 1 - 2 - - 1 1 - 
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 5 2 1 2 4 1 - - 5 - 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5 3 2 - 4 1 - 3 2 - 
แผนกวิชาศิลปกรรม 8 3 3 2 6 2 - 2 6 - 
แผนกวิชาการโรงแรม 3 1 1 1 2 1 - - 3 - 
แผนกวิชาการทํองเท่ียว 3 2 1 - 3 - - 2 1 - 
แผนกวิชาการดูแลผู๎สูงอายุ 1 - - 1 - 1 - - 1 - 

รวม 84 53 10 21 75 9 - 37 47 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1.2.4  จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข๎า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ๎า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ๎า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      งานบริหารงานทั่วไป 
      งานบุคลากร 
      งานการเงิน 
      งานการบัญชี 
      งานพัสดุ 
      งานอาคารและสถานที่ 
      งานทะเบียน 
      งานประชาสัมพันธ์ 
รวม 

 
2 
2 
3 
1 
5 
8 
2 
1 

24 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
- 
2 

 
2 
2 
3 
1 
5 
7 
1 
1 

22 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      งานวางแผนและงบประมาณ 
      งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
      งานศูนย์ข๎อมูลสารสนเทศ 
      งานความรํวมมือ 
      งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      งานสํงเสริมผลิตผล การค๎าและประกอบธุรกิจ 
      งานศูนย์บํมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
รวม 

 
 
 

1 
 
 
 
 

3 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
1 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
      งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
      งานปกครอง 
      งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
      งานสวสัดิการนักเรียนนักศึกษา 
      งานครูที่ปรึกษา 
      งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
รวม 

 
 
 

1 
1 
 
 

4 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
- 
 
 

1 

 
 
 

1 
1 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1          -      1       -       - 

1          -       -        -      1 

1          -       -       1       - 

1          -       -        -      1 



 
 

 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข๎า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ๎า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ๎า

งช
ั่วค

รา
ว 

ฝ่ายวิชาการ 
      งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
      งานวัดผลและประเมินผล 
      งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      งานสื่อการเรียนการสอน 
      งานวิทยบริการและห๎องสมุด 
รวม 

 
1 
2 
1 
- 
3 
7 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
1 
1 

 
1 
2 
1 
- 
2 
6 

รวมทั้งหมด 38 - 1 4 33 
 

แหล่งท่ีมา  :  งานบุคลากร  (เดือนมกราคม  2561) 
 

 1.2.5  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และช้ันปี 
        (ปีท่ีจัดท ารายงาน  สํารวจ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายนของปีการศึกษาที่รายงาน) 
 

สาขางาน 

ชั้นปี 

เรียนซ้ า 
(ตกค้าง) รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช. 
- การบัญชี 

 
144 

 
- 

 
- 

 
175 

 
- 

 
- 

 
133 

 
- 

 
- 

 
2 

 
454 

- การตลาด  30 43 - 25 35 - 40 13 - 5 191 
- การเลขานุการ 19 - - 13 - - 22 - - 1 55 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87 - - 73 - - 91 - - 2 253 
- ธุรกิจค๎าปลีก  - 30 - - 15 - - 18 - 1 64 
- วิจิตรศิลป์ 7 - - 6 - - 5 - - - 18 
- การออกแบบ 5 - - 4 - - 15 - - - 24 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 26 - - 20 - - 24 - - - 70 
- ธุรกิจแฟชั่น 20 - - 26 - - 24 - - - 70 
- อาหารและโภชนาการ 46 - - 50 - - 39 - - 1 136 
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม 10 - - 4 - - 3 - - - 17 
- การโรงแรม 23 - - 26 - - 27 - - - 76 



 
 

 

สาขางาน 

ชั้นปี 

เรียนซ้ า 
(ตกค้าง) รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

- การทํองเที่ยว 14 - - 20 - - 20 - - 1 55 
รวม ปวช. 431 73 - 442 50 - 443 31 - 13 1,483 

ระดับ ปวส. 
- การบัญชี 

 
179 

 
- 

 
- 

 
149 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
330 

- การตลาด  13 39 - 18 34 - - - - 1 105 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 64 - - 80 - - - - - 1 145 
- การจัดการธุรกิจค๎าปลีก - 10 - - 5 - - - - - 15 
- การจัดการทั่วไป 6 - - 11 - - - - - - 17 
- การจัดการสํานักงาน 19 - - 21 - - - - - - 40 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 21 - - 19 - - - - - - 40 
- เทคโนโลยีแฟช่ันและสิ่งทอ 7 - - 14 - - - - - 1 22 
- เทคโนโลยีสิ่งทอและ   
  เครื่องนุํงหํม 

- 7 - - - - - - - - 7 

- อาหารและโภชนาการ 17 14 - 31 4 - - - - 1 67 
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม - 9 - - 30 - - - - - 39 
- การทํองเที่ยว 13 - - 6 - - - - - - 19 

รวม ปวส. 339 79 - 349 73 - - - - 6 846 
ระดับ ปริญญาตรี  
หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ตํอเนื่อง) 
สาขาวิชา  การบัญชี 

 
 
 
- 

 
 
 

11 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

12 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

23 
รวมปริญญาตรี - 11 - - 12 - - - - - 23 

รวมทั้งหมด 770 163 - 791 135 - 443 31 - 19 2,352 
 

 1.2.6  จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ  สาขางาน  และช้ันปี  (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ระดับ ปวช. 
- สาขางานการตลาด 

 
14 

 
24 

 
- 

 
38 

รวมทั้งหมด 14 24 - 38 

แหล่งท่ีมา  :  งานทะเบียน  (วันที่  9  มิถุนายน  2560) 



 
 

 1.2.7  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

  (1)  จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
จ านวน (คน) 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช. 
- การบัญช ี

 
137 

 
- 

 
- 

 
137 

- การตลาด  48 - - 48 
- การเลขานุการ 23 - - 23 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86 - - 86 
- ธุรกิจค๎าปลีก (ทวิภาคี) - 17 - 17 
- วิจิตรศิลป ์ 4 - - 4 
- การออกแบบ 15 - - 15 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 24 - - 24 
- ธุรกิจแฟชั่น 25 - - 25 
- อาหารและโภชนาการ 38 - - 38 
- คหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 - - 2 
- การโรงแรม 25 - - 25 
- การทํองเที่ยว 18 - - 18 

รวม ปวช. 445 17 - 462 
ระดับ ปวส. 
- การบัญช ี

 
148 

 
- 

 
- 

 
148 

- การตลาด  52 - - 52 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 78 - - 78 
- การจัดการธุรกิจค๎าปลีก - 3 - 3 
- การจัดการทั่วไป 10 - - 10 
- การจัดการสํานักงาน 20 - - 20 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 17 - - 17 
- เทคโนโลยีแฟชั่นและสิง่ทอ 14 - - 14 
- อาหารและโภชนาการ 31 - - 31 
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 - - 30 
- การทํองเที่ยว 6 - - 6 

รวม ปวส. 406 3  409 
ระดับ ปริญญาตร ี
- การบัญชี  

 
11 

 
- 

 
- 

 
11 

รวม  ปริญญาตรี 11 - - 11 
รวมทั้งหมด 862 20 - 882 

  (2)  จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)      - คน 
แหล่งท่ีมา  :  งานทะเบียน  (วันที่  30  พฤษภาคม  2561) 



 
 

1.3  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 1.๓.๑  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 1.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับรางวัลห๎องสมุดอาชีวศึกษาขนาดใหมํดีเดํน  
ประจําปี  2560  จากสมาคมห๎องสมุดแหํงประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

 2.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับรางวัลเหรียญเงิน  องค์การมาตรฐานดีเดํนและ
สมาชิกดีเดํนโครงการภายใต๎การนิเทศ  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ปีการศึกษา  2560 

 3.  ชมรม  TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับรางวัลดีเดํน  
ในการประกวดจังหวัดและชมรม  TO BE NUMBER ONE  ระดับประเทศ  ประจําปี  2560   

 4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ               
การอาชีวศึกษา “เป็นสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กํอนแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงรองผู๎อํานวยการสถานศึกษา” ต้ังแตํวันที่  8 – 19  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากกรมทหารม๎าท่ี  2  เป็นผู๎ให๎การ
สนับสนุนการจัดงานวันคล๎ายวันสถาปนา  กรมทหารม๎าที่  2  ครบรอบ  66  ปี  (4  เมษายน  2561) 

 6.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ได๎เข๎ารํวมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี  ประจําปี  2560  ระดับ
จังหวัด  ประเภทวิสามัญ  โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  1 

 7.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  รางวัลชมเชย  กิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหากฎหมาย  วันรดี  
ประจําปี  พ.ศ. 2560 

 8.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ได๎เข๎ารํวมเป็นเครือขํายการถํายทอดองค์ความรู๎ชุมชนนักชวเลข  โครงการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ของเครือขํายชุมชนนักชวเลข  ประจําปี  2560  จดัโดยสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 9.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากบริษัท  ท็อปไลน์ดิจิตอล  จํากัด   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ  ชิงถ๎วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 

  1.๓.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในรอบปีการศึกษา) 
  1.  นายไพฑูรย์  ตัณทานนท์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ได๎ปฏิบัติหน๎าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยงตามหลักสูตรการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎ดํารงตําแหนํงรองผู๎อํานวยการสถานศึกษา  ระหวํางวันที่  8 – 19  
พฤษภาคม  2560 
 
 



 
 

  2.  นายไพฑูรย์  ตัณทานนท์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  ได๎รับการคัดเลือกผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี”  ประจําปี  พ.ศ. 2560  ผู๎อํานวยการ  ระดับภาค 
  3.  นายพิเชษฐ  สุวรรณชื่น  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา  ได๎รับการคัดเลือกผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี”  ประจําปี  พ.ศ. 2560  ระดับ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4.  รางวัล  “ครูผู๎สอนดีเดํน  ตามสาขาวิชา”  ประจําปี พ.ศ. 2560  ระดับจังหวัด
จากคุรุสภา  ได๎แกํ 

      1.  นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย์  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน 
       อาชีพและเทคโนโลยี 
      2.  นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  
 5.  นางสาวผกามาศ  มากโม  ได๎รับเกียรติบัตรจากศูนย์สํงเสริมและพัฒนา

อาชีวศึกษาภาคเหนือ  ประเภทวิชาการสร๎างภาพประกอบ  หนํวย  การสร๎างภาพประกอบประเภท 
ตําง ๆ  ซึ่งเป็นผลงานที่ให๎บริการความรู๎ทางวิชาชีพเพ่ือจัดแสดงและเผยแพรํ  ผลงานทางวิชาการให๎แกํ
เครือขํายครูอาชีวศึกษา  ปะการศึกษา  2560  ในโครงการนิเทศเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู   ด๎าน
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพ่ือครูผู๎ชํวย  พนักงานราชการ  ครูพิเศษสอน  
รุํนที่  1 

 6.  นางสาวอภิรดา  มํวงทอง  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  รางวัลเหรียญเงิน  ประเภท  Active  Learning  คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  ภายใต๎
โครงการนิเทศสํงเสริมการนํานวัตกรรมสูํการเรียนรู๎ด๎านอาชีวศึกษา  กลุํมภาคเหนือ  ปี  2560   

 7.  นางสาวสมฤดี  อํอนเป็ง  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  รางวัลเหรียญเงิน  ประเภท  การใช๎สื่อออนไลน์ด๎วยเว็บ  (WBI)  ของวิชาโปรแกรมกราฟิก 
ภายใต๎โครงการนิเทศสํงเสริมการนํานวัตกรรมสูํการเรียนรู๎ด๎านอาชีวศึกษา  กลุํมภาคเหนือ  ปี  2560   

 8.  นายพิเชษฐ  สุวรรณชื่น  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เป็นคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขํงขัน  การแขํงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  อาชีวะ
เกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่  12  ประจําปี  2560  “พิษณุโลกเกมส์” 

 9.  นายวันชัย  พวงลัดดาวัลย์  ได๎รับโลํ  “ครูดศีรีอาชีวะ”  ประจําปี  พ.ศ. 2560  
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 10.  นายวุฒิธนานุกุล  กล่ําใย  ได๎รับเกียรติบัตรจากบริษัท  เซ็นทรัลรีเทล  คอร์เปอ
เรชั่น  จํากัด  รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทอาชีวศึกษา  โครงการ  Chinaworld  Fashion  
Design  Contest  2017  ครั้งที่  7  ณ  ศูนย์การค๎า  China world  วังบูรพา  กรุงเทพมหานคร   

 11.  นางบุศรา  คงศักดิ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  อาจารย์ผู๎ควบคุมทีมท่ีเข๎ารํวมการแขํงขันโครงการแขํงขันตอบคําถามทางบัญชี
ระดับประเทศ  ครั้งที่  6  ประจําปี  2561  “Thailand  Accounting  Challenge  2018” 

 
 



 
 

 12.  นางเบญจพร  อํ่าแจ๎ง  ได๎รับเกียรติบัตรจากชมรมวิชาชีพครูบัญชี  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะกรรมการตัดสินการแขํงขันทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี  
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  (อวท.)  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  
และทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 13.  นางสาวพิมลวรรณ  ทาเชื้อ  ได๎รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
นําทีมนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันสัมมนาอาชีวบัญชี  มหาจักรีสิรินธร  ชิงถ๎วยพระราชทาน  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  5   

 14.  นางสาวจงรักษ์  เทียนขํา  ได๎รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                
นําทีมนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขันสัมมนาอาชีวบัญชี  มหาจักรีสิรินธร  ชิงถ๎วยพระราชทาน  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  5   

 15.  นายจาตุรนต์  กิตติกมลพันธุ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมการพัฒนากิจการ
ลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  อาชีวศึกษาภาคใต๎  ผู๎กํากับลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์  ในงานชุมนุมลูกเสือ  เนตรนารีวิสามัญ  อาชีวศึกษา  ระดับชาติ  ครั้งที่  19  ระหวํางวันที่  
1 – 7  เมษายน  2560  ณ  คํายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี 

 16.  นางนันทนา  พํุมอรัญ  ได๎รับเกียรติบัตรจากบริษัท  เซ็นทรัล  เรสตอรองส์  กรุ๏ป  
จํากัด  ให๎การสนับสนุนและความรํวมมืออันดียิ่งตํอการสํงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของบริษัท  
เซ็นทรัล  เรสตอรองส์  กรุ๏ป  จํากัด   

 17.  นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ได๎เข๎ารํวมเป็นเครือขํายการถํายทอดองค์ความรู๎ชุมชนนักชวเลข  โครงการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ของเครือขํายชุมชนนักชวเลข  ประจําปี  2560  จดัโดยสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 18.  นางสุภาวกุล  ภักดีศรี  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ได๎
เข๎ารํวมเป็นเครือขํายการถํายทอดองค์ความรู๎ชุมชนนักชวเลข  โครงการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ของเครือขํายชุมชนนักชวเลข  ประจําปี  2560  จดัโดยสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 19.  นางสุภาวกุล  ภักดีศรี  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  สํงผล
งานวิจัยเข๎ารํวมการคัดสรรในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา  ประจําปี  2560   

 20.  นางสาวรสสุคนธ์  ทองพูล  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
ได๎เข๎ารํวมเป็นเครือขํายการถํายทอดองค์ความรู๎ชุมชนนักชวเลข  โครงการเผยแพรํและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู๎ของเครือขํายชุมชนนักชวเลข  ประจําปี  2560  จดัโดยสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 21.  นายปฏิพัทธิ์  เวียงยา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุมการแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ดนตรีไทย  การประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  
ณ  วิทยาลัยสารพัดชํางบรรหาร-แจํมใส  จังหวัดสุพรรณบุรี 



 
 

 22.  นายฤทธิพงษ์  แพํงแสง  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมทํองเที่ยว  สาขาการโรงแรม  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ปีการศึกษา  2560  ระหวําง
วันที่  3 – 4  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 23.  นางสาวอณิสา  บัวเขียว  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทํองเที่ยว  สาขาการโรงแรม  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  3 – 4  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 

 24.  นายฤทธิพงษ์  แพํงแสง  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระดับ 
ปวช./ปวส.  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

 25.  นางสาวอณิสา  บัวเขียว  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  คณะกรรมการจัดการแขํงขัน  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระดับ ปวช./ปวส.  
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ประจําปีการศึกษา  
2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

 26.  นางสาวอณิสา  บัวเขียว  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  Classic  Bartender  ระดับ 
ปวช./ปวส.  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

 27.  นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กรรมการจัดการแขํงขัน  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  ระดับ ปวช.  
และระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

 28.  นางสาวจิตรานุช  รักสัจจา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รองชนะเลิศอันดับ  1  (เหรียญทอง)  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการ
นําเที่ยว  ระดับ ปวส. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 



 
 

 29.  นางสาวกมลพรรณ  คํามี  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รองชนะเลิศอันดับ  2  (เหรียญทอง)  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการ
นําเที่ยว  ระดับ ปวช. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

 30.  นางสาวกมลพรรณ  คํามี  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กรรมการจัดการแขํงขัน  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระดับ ปวช./ปวส.            
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ประจําปีการศึกษา  
2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

 31.  นายวชัรวุฒิ  เรือนคํา  ได๎รับเกียติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รางวัลชนะเลิศ  (เหรียญทอง)  ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตํง  “ร๎าน
เครื่องดื่ม  Drinks & Beverages” ระดับ ปวช.  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับ
ภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

 32.  นางสาวธนัชชา  ยมนา  ได๎รับเกียติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รองชนะเลิศอันดับ  1  (เหรียญทอง)  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แตํงกาย  ระดับปวช.  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

 33.  นางสาวธนชัชา  ยมนา  ได๎รับเกียติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กรรมการจัดการแขํงขัน  ทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกายสูํสากล  
ระดับ  ปวส.  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี 

 34.  นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม  ได๎รับเกียติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ครูผู๎ควบคุม  รองชนะเลิศอันดับ  2  (เหรียญเงิน)  ทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่อง            
แตํงกายสูํสากล  ระดับ  ปวส.  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย                      
การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  
ครั้งที่  29  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี 

 



 
 

 35.  นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม  ได๎รับเกียติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  กรรมการจัดการแขํงขัน  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกาย  ระดับ  ปวช.  
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  การแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
วิชาชีพพ้ืนฐาน  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ประจําปีการศึกษา  
2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

 36.  นางสาวรัตนา  จันมา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเหรียญทอง  การนําเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ภาคภาษาอังกฤษ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  
พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 37.  นางสาวสภุาพร  หนูฤทธิ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 38.  นางสาวธนัชชา  ยมนา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 39.  นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 40.  นางสาวสาวิมล  คําเพ็ง  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 41.  นายวุฒิธนานุกุล  กล่ําใย  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 



 
 

 42.  นางรุํงทิพย์  ปินตา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเหรียญเงิน  ประเภทที่  3  
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 43.  นางนันทนา  พุํมอรัญ  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเหรียญเงิน  ประเภทที่  3  
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 44.  นางสาวดวงรัตน์  ดวงวลิัย  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศอันดับ  1  ระดับเหรียญเงิน  ประเภทที่  3  
สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 45.  นางบานชื่น  วีระวัฒนานนท์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  กลุํมที่  7.1  ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 46.  นางสาวรัตนา  จันมา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  กลุํมที่  7.1  ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 47.  นางณัชนันท์  ศักดิ์พงศ์สิงห์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  7  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
ผลิตภัณฑ์อาหาร  กลุํมที่  7.1  ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 48.  นางสาวสุภาพร  หนูฤทธิ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์  กลุํมท่ี  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 



 
 

 49.  นางสาวธนัชชา  ยมนา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์  กลุํมท่ี  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 50.  นางสาวกาญจนา  กลิ่นหอม  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์  กลุํมท่ี  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 51.  นางสาวสาวิมล  คําเพ็ง  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์  กลุํมท่ี  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 52.  นายวุฒิธนานุกุล  กล่ําใย  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ประเภทที่  9  สิ่งประดิษฐ์ด๎าน
หัตถศิลป์  กลุํมท่ี  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  
2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 53.  นายชินกฤต  ประสารยา  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศ  ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทที่  10  สิ่งประดิษฐ์
ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  กลุํมที่  10.1  กลุํมนวัตกรรมซอฟต์แวร์  
(Software Development)  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  วิทยาลยัเทคนิค
อุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   

 54.  นายจาตุรนต์  กิตติกมลพันธุ์  ได๎รับเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการ                        
การอาชีวศึกษา  ครูที่ปรึกษาผลงาน  รองชนะเลิศ  ระดับเหรียญทองแดง  ประเภทที่  10  สิ่งประดิษฐ์
ด๎านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  กลุํมที่  10.2  กลุํมพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
(Embedded System Development)  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560 ระหวํางวันที่  28 – 29  พฤศจิกายน  2560  ณ  
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.๓.3  รางวัลและผลงานของผู้เรียน  (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 ระดับประเทศ 

  ๑.  รางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ประกวดการออกแบบเสื้อผ๎า  China  World  
Fashion  Design Contest  2017  (ครั้งที่ 7)  โดยความรํวมมือระหวํางสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับบริษัท  เซ็นทรัลรีเทล  คอร์เปอเรชั่น  จํากัด  ณ  ศูนย์การค๎าไชนําเวิลด์  
กรุงเทพมหานคร  ได๎แกํ 
       1.  นายนันทวุฒ ิ    ไชยะ     
       2.  นางสาวทัศวรรณ    เลี้ยงประเสริฐ   
       3.  นางสาวฐิติมา      สาคร     
  2.  นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ศรี  รางวัลเหรียญทองแดง  ประเภทกีฬามวยไทย
สมัครเลํน  รุํนแบนตั้มเวท – หญิง  (น้ําหนักเกิน  ๕๑  กก.  แตํไมํเกิน  ๕๔  กก.)  ในการแขํงขันกีฬา
แหํงชาติ  ครั้งที่  ๔๕  “สงขลาเกมส์”  ระหวํางวันที่  ๒๐ – ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  จงัหวัดสงขลา 
  3.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะธุรกิจค๎าปลีกประเภทสินค๎า OTOP  ระดับ ปวช.  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  
2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ 
       1.  นายวิศิษย์ศักดิ์   วงค์พุทธคํา   
       2.  นางสาวนันทกา   เธียรจินดากุล   
  4.  รางวลัชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับเหรียญทอง  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บ
เครื่องแตํงกายสูํสากล ระดับ ปวส.  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  
ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวทัศวรรณ    เลี้ยงประเสริฐ   
       2.  นายธวัชชยั   บุญกุศล   
       3.  นางสาวลัดดาภรณ์   พวงยะ  
  5.  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ 
ปวช.      ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  
กุมภาพันธ์  2561            ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวศศิธร       วุฒิสูง   
       2.  นางสาววชัราภรณ์    ชํวยศรี  
  6.  รางวัลเหรียญเงิน  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว ระดับ ปวส.  
ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ   
 



 
 

        1.  นางสาววรัญญา     หนิศรีลา   
       2.  นางสาววิมลรัตน์    ธนัวาเทียม  
  7.  นางสาวชลดา  ด๎วงอิน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๔  การประกวดร๎องเพลง
ลูกทุํงหญิง  ประเภทเดี่ยว  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  
ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  8.  นายกองทัพไทย  ลาเสือ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๔  การประกวดร๎องเพลง
สากลชาย  ประเภทเดี่ยว  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  
ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  9.  นายจักราพัฒน์  กฤชบัวสวรรค์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๓  การประกวด
ดนตรีไทย(ขลุํยเพียงออ)  ประเภทเดี่ยว  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปี
การศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  10.  นางสาวฐิติวัฒน์  ทองน๎อย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๔  การประกวดรักการ
อําน  ประเภทเดี่ยว  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  
1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  11.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  การประกวดตอบปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ประเภทคํู  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย 
การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  
ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ 
        1.  นายกิติคุณ สิงห์ดา   
        2.  นางสาวกชกร   ชัยเกิด   
  12.  นางสาวปภัสสร  แย๎มโพธิ์กลาง  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะการประกวด           
พูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  (English Demonstration Contest)  ประเภทเดี่ยว  ในการประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561                     
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๑3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  4  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกาย 
ระดับ  ปวช.  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่                   
1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาววรรณพร    จันทรเทวี   
       2.  นางสาววราภรณ์    สุดทอ   
       3.  นางสาวหัสวดี       นดัแบน  นักเรียนระดับชั้น   
 



 
 

   ๑4.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม Food 
and Beverage Service  ระดับ  ปวส.  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปี
การศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
ได๎แกํ 
       1.  นางสาวเบญญาธนกาญจน์    ลําอินทร์   
       2.  นางสาวจุไรพร    แสงเงาเสือ   
       3.  นางสาวธนกาญจน์    เพ็งเปิ้น   
  ๑5.  รางวัลนักประดิษฐ์ 4.0  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด๎าน IOT           
จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรํวมกับ กสทช. ภายใต๎โครงการ Enjoy Science : 
Young Makers Contest 2018 (ปี 2) การประกวดสิ่งประดิษฐ์สําหรับเมกเกอร์รุํนใหมํ ระหวํางวันที่  
21 – 24  กันยายน  2560  ณ  อิมแพค  อารีนํา  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวตันหยง   อํอนระฮุง   
       2.  นายฐาปกรญ์   ลาเกี้ยว   
       3.  นางสาวเรวด ี  ท๎าวหนํอ  
       4.  นางสาวจิราพร   สาหรําย   
  ๑6.  นายภาคภูมิ  เชื้อโพธิ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4  ทักษะการออกแบบเขียน
แบบตกแตํง  “ร๎านเครื่องดื่ม  Drinks & Beverages”  ระดับ  ปวช.  ในการประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ             
ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๑7.  นายวันเฉลิม  ทองนวม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  ทักษะการแกแบบ
โปสเตอร์  หัวข๎อ  “ธ  สถิตใจดวงใจไทยนิรันดร์”  ระดับ ปวช.  ในการประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  
27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี 
  ๑8.  รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน) การแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็นเลิศ 
ครั้งที่ 3  ระดับอาชีวศึกษา  โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลพระนคร  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวพรนิดา  อํุนมาก   
       2.  นายธนกิจ   พุทธรังษี   
  19.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการแขํงขันตอบปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมือง
และประวัติศาสตร์ชาติไทย  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย              
การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  
ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวกชกร   ชัยเกิด   
       2.  นางสาวนิรมล   หาญกล๎า   
 



 
 

  ๒0.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ ชิงถ๎วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จํากัด  ได๎แกํ 
       1.  นายเกรียงไกร   ทองดา   
       2.  นายภาคิไนย ลาภประเสริฐ 
       3.  นายชิดพล ชูหล ี
       4.  นางสาวนวลละออ     เพชรสุวรรณ 
       5.  นายกองทัพไทย ลาเสือ 
       6.  นายสิรภพ ธนูหมื่น 
       7.  นายชลันธร    สุขเกษม 
       8.  นางสาวนุชจร ี น๎อยบํารุง 
  ๒1.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี  ระดับ  
ปวส. โครงการ  UTCC Accounting Competition ชิงโลํศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  
วัฒนชัย องคมนตรี  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย  ได๎แกํ 
       1.  นายธนกิจ พุทธรังษี   
       2.  นางสาวพรนิดา   อํุนมาก   
   ๒2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การแขํงขันตอบปัญหาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
โครงการการแขํงขันทักษะวิชาชีพบัญชีสูํความเป็นเลิศ  ครั้งที่  4  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
พระนคร  ได๎แกํ 
       1.  นายธนกิจ พุทธรังษี   
       2.  นางสาวพรนิดา   อํุนมาก   
                ๒3.  รางวัลชมเชย  การแขํงขันตอบปัญหาด๎านการบัญชี ระดับ ปวช.  เพ่ือชิงถ๎วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวกนกวรรณ    จันสุข   
       2.  นางสาวบุษบา    ทองนวน   
     ๒4.  รางวัลชมเชย  การแขํงขันตอบปัญหาด๎านการบัญชี  ระดับ ปวส.  เพ่ือชิงถ๎วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ได๎แกํ 
       1.  นางสาวกชกร       ชยัเกิด   
       2.  นางสาวอภิญญา    ตอ๎งไกรเลิศ   
   ๒5.  รางวัลชมเชย  การแขํงขันตอบปัญหาด๎านการบัญชี  ประเภท  ปวส.  ในการ
แขํงขันสัมมาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธร  ชิงถ๎วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  5   ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวนฤมล   สื่อสรรพ์   
       2.  นางสาวอภิญญา  ต๎องไกรเลิศ   
       3.  นางสาวกชกร ชัยเกิด   
 
 



 
 

       ๒6.  รางวัลชมเชย  การแขํงขันตอบปัญหาด๎านการบัญชี  ประเภท  ปวส.  ใน         
การแขํงขันสัมมาอาชีวบัญชีมหาจักรีสิรินธร  ชิงถ๎วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่  5   ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวกนกวรรณ    จันสุข   
       2.  นางสาวบุษบา    ทองนวน   
       3.  นางสาวนฤมล     ไกรมี 
       4.  นางสาวกฤติกา    ขอบทอง   
       5.  นางสาวสธุีมนต์    นนัตะสุข   
       6.  นางสาวสุดาวรรณ    อินทพงษ์    
  27.  นางสาวปัทราวดี  สุวรรณรัตน์  รางวัลเหรียญทอง  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท  Flair  Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส.  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปี
การศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี   
  28.  รางวัลเหรียญทอง  ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ระดับ  ปวช.  ในการ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  
2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสธุีมนต์ นันตะสุข 
       2.  นางสาวกฤติกา    ขอบทอง 
  29.  นายสุทัศน์  ภูเขียว  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  Classic  Bertender  
ระดับ  ปวช./ปวส.  ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย การแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  
1 – 5  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ระดับภาค 
  ๑.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการแขํงขันตอบปัญหาวิชาหน๎าที่พลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตร                  
ระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวกชกร   ชัยเกิด   
       2.  นายกิติคุณ   สิงห์ดา   
  ๒.  นางสาวชลดา  ด๎วงอิน  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกวดร๎องเพลงลูกทํุงหญิง  
ประเภทเดี่ยว  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  
ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560                             
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี    
 
  



 
 

  ๓.  นายกองทัพไทย  ลาเสือ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑  ทักษะการประกวด          
ร๎องเพลงสากลชาย  ประเภทเดี่ยว  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  
ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
   4.  นางสาวฐิติรัตน์  ทองน๎อย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ทักษะการประกวด           
รักการอํานภาษาไทย  ระดับ ปวช. หรือ ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  และ
หลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  
ธันวาคม  2560                ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  5.  นางสาวปภัสสร  แย๎มโพธิก์ลาง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการ
ประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  (English  Demonstration  Contest)  ระดับ  ปวช.  หรือ  ปวส.  
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  6.  นายจักราพัฒน์  กฤชบัวสรรค์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการประกวด
ดนตรีไทย  ประเภทเดี่ยว  (ขลุํยเพียงออ)  ระดับ ปวช. หรอื ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวําง
วันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  7.  นางสาวนภสัสร  มีจันทร์  รางวัลเหรียญทองแดง  ทักษะการประกวดร๎องเพลง
สากลหญิง  ระดับ ปวช. หรือ ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  
ระดบัภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  8.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  
2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสธุีมนต์  นันตะสุข   
       2.  นางสาวกฤติกา   ขอบทอง   
  9.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะธุรกิจค๎าปลีกประเภทสินค๎า  OTOP  ระดบั  
ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ          
ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชวีศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นายวิศิษย์ศักดิ์ วงศ์พุทธคํา 
       2.  นางสาวนันทกา เธียรจินดากุล 
  10.  รางวัลชมเชย  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ประเภทหอยทอด        
จานร๎อน  (Street  Food)  ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสภุาภรณ์     อํอนชาวนา 
       2.  นางสาวอรทัย แกํนเมือง 



 
 

  11.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกาย 
ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  
ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560                        
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาววรรณพร    จันทร์เทวี 
       2.  นางสาววราภรณ์    สุดทอ 
       3.  นางสาวหัสวดี        นัดแบน 
  12.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแตํง
กายสูํสากล  ระดับ  ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับ
ภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560                  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นายธวัชชัย    บุญกุศล 
       2.  นางสาวทัศวรรณ    เลี้ยงประเสริญ 
       3.  นางสาวลัดดาภรณ์    พวงยะ 
  13.  นายภาคภูมิ  เชื้อโพธิ์  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตํง 
ร๎านเครื่องดื่ม  Drinks & Beverages  ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และ
หลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศกึษาจังหวัดอุทัยธานี 
  14.  นายวันเฉลิม  ทองนวม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการออกแบบ
โปสเตอร์หัวข๎อ  “ธ  สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”  ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะ
พ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวําง
วันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
  15.  นายอภิสิทธิ์  พูลสงวน  รางวัลเหรียญเงิน  ทักษะการวาดภาพ  (Drawing)  
ระดับ ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  
ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  
อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  16.  นายธนพล  พลอยแดง  รางวัลเหรียญเงิน  ทักษะวิจิตรกรรมไทย  ระดับ  ปวช.             
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29                     
ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  17.  นายสุทัศน์  ภูเขียว  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  
Classic  Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตร
ระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  
2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี   
  18.  นางสาวปัทราวดี  สวุรรณรัตน์  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท  Flair  Bartender  ระดับ  ปวช./ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และ
หลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  
ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศกึษาจังหวัดอุทัยธานี   



 
 

  19.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ระดับ  ปวช./ปวส.             
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  
ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
ได๎แกํ 
       1.  นางสาวธนกาญจน์    เพ็งเปิ้น 
       2.  นางสาวจุไรพร แสงเงาเสือ 
       3.  นางสาวเบญญาธนกาญจน์    ลําอินทร์ 
  20.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  
ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  
ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560                      
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวศศิธร วุฒิสูง 
       2.  นางสาววชัราภรณ์    ชํวยศรี 
  21.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  
ระดับ  ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหลักสูตรระยะสั้น  ระดับภาค  
ภาคเหนือ  ครั้งที่  29  ปีการศึกษา  2560  ระหวํางวันที่  18 – 22  ธันวาคม  2560                        
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  ได๎แกํ 
       1.  นางสาววิมลรัตน ์ ธันวาเทียม 
       2.  นางสาววรัญญา หินศรีลา 
   22.  นายธวัชชัย  บุญกุศล  รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  ในการแขํงขันฝีมือแรงงาน
แหํงชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปี  2560  ระดับภาค  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   
  23.  นายปราชญ์  วิทอนโถ  รางวัลเหรียญเงิน  สาขาจัดดอกไม๎  ในการแขํงขันฝีมือ
แรงานแหํงชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปี  2560  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   
  24.  นางสาวกัลยา  อ๎นทอง  รางวัลชนะเลิศ  เป็นตัวแทนชมรม  To Be Number 
One  ระดับภาคเหนือ 
  25.  นางสาวนภาพร  วงษ์เหม็  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  3  ในการแขํงขันฝีมือ
แรงงานแหํงชาติ  ครั้งที่  27  ประจําปี  2560  ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก   
 

  ระดับจังหวัด 
  ๑.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560                  
วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสธุีมนต์   นันตะสุข   
       2.  นางสาวกฤติกา   ขอบทอง  
  ๒.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี  ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560                 
วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 



 
 

       1.  นางสาวพรนิดา   อํุนมาก   
       2.  นางสาวอรินญาทิพย์     เปี่ยมดี   
  ๓.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการนําเสนอขายสินค๎า “The marketing  Challenge”  
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวธมลวรรณ   ชํวงโพธิ์   
       2.  นางสาวกมลพรรณ   ปาพรม   
       3.  นางสาวศิริลักษณ์  มีรินทร์   
  ๔.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวปัทมา   วังมี   
       2.  นางสาวยลดา   เขียววงษ ์  
       3.  นางสาวพรพิมล   อินเขียว   
       4.  นางสาวภัทรมน   ใจจุํม   
       5.  นางสาววรรณิสา  ศักดิ์ภูเขียว   
  ๕.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะธุรกิจค๎าปลีก  ประเภทสินค๎า  OTOP  ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  
วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   
       1.  นายวิศิษย์ศักดิ์   วงค์พุทธคํา   
       2.  นางสาวพิมวิภา   วงษ์ไกรสร  
  ๖.  นางสาวนลพรรณ  สงําศิลป์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะพิมพ์ดีดไทย
ด๎านคอมพิวเตอร์  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
  ๗.  นางสาวอรัญญา  สุธรรมรักขติ  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ    
ด๎านคอมพิวเตอร์  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๘.  นางสาวสุพัตรา  คุชิตา  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการใช๎เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๙.  นางสาวธิติมา  ค๎างเกิด  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการใช๎เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐                    
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 



 
 

  ๑๐.  นางสาวเกศมณี  จันทร์สวําง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการใช๎
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๑๑.  นายอิทธิชัย  เชื้อผาเตํา  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการขายสินค๎าออนไลน์  ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  
2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๑๒.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกาย  ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  
วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาววรณพร   จันทรเทวี   
       2.  นางสาววราภรณ์  สุดทอ   
       3.  นางสาวหัสวดี     นัดแบน  
  ๑๓.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกาย   
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวกมลชนก  เกิดมีมูล   
       2.  นางสาวกฤษณา   ปานสิงห์   
       3.  นางสาวเจนจิรา   คงฟู   
  ๑๔.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกาย   
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   

1.  นางสาวเพ็ญนภา  พํุมหําน  
2.  นางสาวอังคณา  บันลือ   
3.  นางสาวพิชชารีย์  แดงกองโค  

  ๑๕.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตํงกายสูํสากล  
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   

1.  นายธวชัชัย    บุญกุศล   
2.  นางสาวลัดดาภรณ์    พวงยะ  
3.  นางสาวทัศวรรณ    เลี้ยงประเสริฐ   

  ๑๖.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บเครื่อง
แตํงกายสูํสากล  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได๎แกํ 
 
 



 
 

1.  นางสาวจรัสพร  คุณหอม   
2.  นางสาวปาริชาติ  เดชสุรยิันต์   
3.  นายภาคภูมิ    กิจสุภา   

  ๑๗.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการประยุกต์ออกแบบและตัดเย็บ            
เครื่องแตํงกายสูํสากล  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวกุลปริยา  แสงทอง   
       2.  นางสาวจิตราภรณ์    พุฒโต   
       3.  นางสาวนภาพร    วงษ์เห็ม   
  ๑๘.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ประเภทหอยทอด 
จานร๎อน  (Street  Food)  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสภุาภรณ์    อํอนชาวนา   
       2.  นางสาวอรทัย    แกํนเมือง    
  ๑๙.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ประเภท            
หอยทอดจานร๎อน  (Street  Food)  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐               
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสภุาภรณ์  พํูกัน 
       2.  นางสาวพรนภา  ชาวส๎าน   
  ๒๐.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ  ประเภท               
หอยทอดจานร๎อน  (Street  Food)  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐              
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวโรสรินทร์    งําวยศ   
       2.  นางสาวสุกัญญา    ปานนิ่ม   
  ๒๑.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูํ
มาตรฐานสากล  ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจานหลัก  ประกอบลีลา  (Food  Healthy  Challenge)  
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   
       1.  นายพิชญะ    โพธิ์ต๎น   
       2.  นายเสกสรร    ป้อมบูํ   
 
 
 



 
 

  ๒๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร             
เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล  ประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพจานหลัก  ประกอบลีลา  (Food  Healthy  
Challenge)  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได๎แกํ   
       1.  นายกิตติศักดิ์    อินคํา   
       2.  นายสาวธันย์ชนก    ตุมตอง  
  ๒๓.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร             
เชิงธุรกิจสูํมาตรฐานสากล  ประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพจานหลัก  ประกอบลีลา  (Food  Healthy  
Challenge)  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได๎แกํ   
       1.  นายอนันตชัย    ทิวะศะศิธร์   
       2.  นางสาวกันฤทัย    มาบุญ   
  ๒๔.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการจัดดอกไม๎แบบไทย  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวธารารัตน์    เรียนรังสี   
       2.  นายพรหมพล    ปั้นสังข์   
       3.  นางสาววิจิตรา    เมอืงทอง   
       4.  นายสุรศักดิ์    โพธินาม   
  ๒๕.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต  “INFOGAPHIC  อาชีวะ  ๔.๐”  ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  
2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวนิศารัตน์    ธรุังค์   
       2.  นายปิติภัทร    คล๎ายสุวรรณ   
  ๒๖.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต “อาชีพที่ก๎าวไกลยุค  THAILAND  ๔.๐”                 
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   
       1.  นางสาวกัตติกา    ยศสมบัติ   
       2.  นายประพัชร์    นันทะ 
  ๒7.  นายธนพล  พลอยแดง  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะจิตรกรรมไทย  ในการแขํงขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  
วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๒๘.  นายอภิสิทธิ์  พูลสงวน  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการวาดภาพ  (Drawing)  ใน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  
2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ   



 
 

  ๒๙.  นายภาคภูมิ  เชื้อโพธิ์  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตํง            
“ร๎านเครื่องดื่ม Drink & Beverages”  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐               
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๐.  นายวันเฉลิม  ทองนํวม  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการออกแบบโปสเตอร์ หัวข๎อ  
“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๑.  นายสุทัศน์  ภูขียว  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  ประเภท  
Classic  Bartender  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ์   
  ๓๒.  นางสาววรรณพร  เพ็งวันทา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม  ประเภท  Classic  Bartender  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐                
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๓.  นายปรีชา  คงปราบ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท  Classic  Bartender  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๔.  นางสาวปัทราวดี  สุวรรณรัตน์  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  ใน
การแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  
2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๕.  นางสาวจิตรฤดี  สีกอง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการผสมเครื่องดื่ม  
ประเภท  Flair  Bartender  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๖.  นางสาววิภาดา  สินทรพัย์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการผสม
เครื่องดื่ม  ประเภท  Flair  Bartender  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐             
ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๓๗.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ในการแขํงขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  
๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวเบญญาธนกาญจน์    ลําอิน   
       2.  นางสาวธนกาญจน์    เพ็งเปิ้น   
       3.  นางสาวจุไรพร  แสงเงาเสือ 



 
 

  ๓๘.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  
2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวพรรณวิภา    ขัญธรรมโรง   
       2.  นางสาวรุจิรา    เนตรวงษ์   
       3.  นางสาวนิศารัตน์    ทองธรรมชาติ  
  ๓๙.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ในการ
แขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  
2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวปัทมวดี    สวุรรณรัตน์   
       2.  นางสาวลลิตา    วงษข์วัญเมือง  
       3.  นางสาวดวงกมล    พันธ์ฉนวน  
  ๔๐.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  ระดับ ปวช.  
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาววชัราภรณ์    ชํวยศรี   
       2.  นางสาวศศิธร    วุฒสิูง   
  ๔๑.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  
ระดับ ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได๎แกํ 
       1.  นางสาวกฤติยา  บุญฟู   
       2.  นางสาวพรนภา  แก๎วเปี้ย   
  ๔๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  
ระดับ  ปวช.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได๎แกํ 
       1.  นางสาวพลอยไพลิน  สิทธิแพทย์   
       2.  นางสาววราภรณ์  หมื่นราชา   
  ๔๓.  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  ระดับ ปวส.  
ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปี
การศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาววรัญญา  หินศรีลา   
       2.  นางสาววิมลรัตน์  ธันวาเทียม  
  ๔๔.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  
ระดับ  ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  



 
 

ได๎แกํ 
       1.  นางสาวหทัยวรรณ  ทองนํา   
       2.  นางสาวอรอรนงค์   อํอนศรี     
  ๔๕.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ทักษะการจัดทําและเสนอขายรายการนําเที่ยว  
ระดับ  ปวส.  ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ได๎แกํ 
       1.  นางสาวปราณปรียา    ดัสกร 
       2.  นางสาวนิภาพร    บษุบง  
  ๔๖.  นายอดิศักดิ์  คําพุฒ  รางวัลชนะเลิศ  ทักษะการประกวดร๎องเพลงไทยลูกทุํง
ชาย              ในการแขํงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  ๒๑ – ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์   
  ๔๗.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ชื่อผลงาน  “กระเป๋า 
Two in One จากผ๎าขาวม๎า”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  3  สิง่ประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวสุนิษา    แจ๎ใส   
       2.  นางสาวกมลพรรณ    อินนวน 
       3.  นางสาวฉัตรพร  นาคทอง 
       4.  นางสาววลิาวัลย์  ลาเบ๎า 
       5.  นางสาวศลิษา  โพธิ์วฒันา 
  48.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ           
ชื่อผลงาน  “Orange  peel  waxy”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  3  สิ่งประดิษฐ์ด๎านผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวปัทมา วังม ี
       2.  นางสาวพรวิมล แสนอะทะ 
       3.  นางสาวภัทรมน ใจจุํม 
       4.  นางสาววรรณิสา ศักดิ์ภูเขียว 
  49.  รางวัลรองชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ชื่อผลงาน  
“น้ําพริกสมุนไพรใบไม๎”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  กลุํมที่  7.1  ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นายกิตติศักดิ์ อินคํา 
       2.  นางสาวพรวิมล สอนคํา 
       3.  นางสาวธันยช์นก    ตุมตอง 
       4.  นายอัคริน ทองนิ่ม 
  50.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารผงดอกง้ิว”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  7  กลุํมท่ี  7.1  ด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 



 
 

       1.  นางสาววราภรณ์ สุขใส 
       2.  นางสาวจิรภรณ ์ กลิ้งอินทร์ 
       3.  นายชนกานต์ พยงค์ศรี 
  51.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ชื่อผลงาน  “ผลิตภัณฑ์
บนโต๏ะอาหารจากเชือกกล๎วย”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  9  กลุํมท่ี  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นายวริศพล สีเทียม 
       2.  นางสาววรภรณ์ สุดทอ 
       3.  นางสาววรรณพร จันทร์เทวี 
  52.  รางวัลรองชนะเลิศอับดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ชื่อ
ผลงาน  “กรอบรูปนาฬิกา”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  9  กลุํมที่  9.2  ด๎านหัตถศิลป์รํวมสมัย  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นายภาคภูมิ กิจสุภา 
       2.  นางสาวหัสวดี นัดแบน 
       3.  นายธนดล โสภะสาระ 
  53.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ  ชื่อผลงาน  “สารบัญ
พฤกษา”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  10  กลุํมที่  10.1  ด๎านนวัตกรรมซอฟแวร์  (Software  
Development)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวอังคณา วงศ์หนีสา 
       2.  นางสาวปริมล พันมา 
  54.  รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ ชื่อผลงาน “เครื่อง           
ตัดหญ๎าอัตโนมัติด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  10  กลุํมท่ี  10.2  ด๎านระบบ
สมองกลฝังตัว (Embedded  System  Development)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจํา 
ปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวตันหยง อํอนระฮุง 
       2.  นายฐาปกรญ์ ลาเกี้ยว 
       3.  นางสาวเรวด ี ท๎าวหนํอ 
  55.  รางวัลรองชนะเลิศอับดับ  1  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ               
ชื่อผลงาน  “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงดอกงิ้ว”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  12  การนําเสนอผลงานภาค
ภาษาอังกฤษ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
อุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวจุฑามาศ เภาอํอน 
       2.  นางสาวชื่นกมล สาขา 
  56.  รางวัลรองชนะเลิศอับดับ  2  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ              
ชื่อผลงาน  “สารบัญพฤกษา”  สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่  12  การนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ประจําปีการศึกษา  2560  ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 



 
 

       1.  นางสาวมนฤทัย วิโสภา 
       2.  นายจิรณัฐ  บุญยิ่ง 
  ๕7.  นางสาววจิิตรา เมืองทอง  รางวัลชมเชย  โครงการประกวดออกแบบชุดแฟชั่น
จากวัสดุเหลือใช๎  ในงานเทคโนโลยี  ครั้งที่  5  ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม                  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
  ๕8.  นายวชัระพล อินตา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การประกวดพานพุํม
สักการะ  ในงานนมัสการพระแทํงศิลาอาสน์พระอารามหลวง  ตําบลทุํงยั้ง  อําเภอลับแล  จังหวัด
อุตรดิตถ์  ประจําปี  2560  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  59.  รางวัลชนะเลิศ  การแขํงขันสร๎างรถประหยัดพลังงานจิ๋ว  ในงานวันเทคโนโลยี 
ครั้งที ่ 5  ระหวํางวันที่  1 – 2  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวตันหยง  อํอนระฮุง   
       2.  นายฐาปกรญ์  ลาเกี้ยว   
       3.  นางสาวเรวด ี ท๎าวหนํอ  
  60.  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแขํงขันสร๎างรถประหยัดพลังงานจิ๋ว  ในงาน        
วันเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ระหวํางวันที่  1 – 2  กุมภาพันธ์  2561  ณ  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวศศิกานต์     จําปางาม   
       2.  นางสาวคณิตา  เมืองภา   
       3.  นางสาวสุทิกานต์    ตุํนทอง  
       4.  นางสาวนาฏนัฐฎา    วงษ์ไพบูลย์  
  61.  นายอภิสิทธิ์  พูลสงวน  รางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพ  “คิดถึงพํอ”  
เพ่ือน๎อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  
9  และเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยปีที่  81  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   ๖2.  นายวันเฉลิม  ทองนวม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   การประกวดวาดภาพ 
ในหัวข๎อ  “คิดถึงพํอ”  เพ่ือน๎อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา             
ภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9  และเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่  81                          
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   ๖3.  นางสาวกนกวรรณ ครามวิชิต  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ในการประกวด
วาดภาพงานลานวัฒนธรรม  8  วิถี  ณ  พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ๖4.  นางสาวนันทนา เพ็ชรเมือง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ในการประกวดวาด
ภาพงานลานวัฒนธรรม  8  วถิี  ณ พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๖5.  รางวัลชนะเลิศ  การประกวด TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN  DANCERCISE   
เนื่องในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได๎แกํ 
       1.  นางสาวปนัดดา    เสง็สอน   
       2.  นางสาวจารวี    ไชยศรี   
       3.  นางสาวนันทิชา    จิว๋อยูํ 



 
 

       4.  นางสาวสุดารัตน์    สรุิยะกุมาร   
       5.  นางสาวเพ็ญนภา    ยอดมณี   
       6.  นายจักรี    จันทร์จินดา  
       7.  นายสมชาย    สวัสดิด์ี 
       8.  นางสาวจิราพรรณ    สีมาอ้ิง   
       9.  นางสาวเนย    รักพวก   
  66.  นายวริศพล  สีเทียม  ได๎รับโลํเกียรติคุณด๎านผู๎นําเยาวชน  และเยาวชนความรู๎
ความสามารถ  ด๎านสํงเสริมวัฒนธรรม  ระดับดีมาก  ในการคัดเลือก  “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์  ประจํา  
ปี  2560”  โดยสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์   
  67.  นางสาวกฤติกา  ขอบทอง  ได๎รับโลํเกียรติคุณด๎านผู๎นําเยาวชน  และเยาวชน
ความรู๎ความสามารถ  ด๎านบําเพ็ญประโยชน์ตํอสังคม  และคุณธรรมจริยธรรม  ระดับดีมาก  ในการ
คัดเลือก  “เยาวชนดีศรีอุตรดิตถ์  ประจําปี  2560”  โดยสํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอุตรดิตถ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

บทที่  2 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
2.1.  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 2.1.1  ปรัชญา 

ธมมฺฏโฐ  สป ฺปญโญ  สีลวา  สกาชีวํ  ปวฑ ฺเฒติ  ว  สุขํ 
“คุณธรรมนําทาง  เสริมสร๎างปัญญา   พัฒนาอาชีพ” 

 

 

คุณธรรมน าทาง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุํงเน๎นการผลิตนักเรียน  นักศึกษา  ให๎มี 
คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความดี  8  ประการ  คือ  ขยัน  ประหยัด  
ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด สามัคคี  มีน้ําใจ  

เสริมสร้างปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุํงเน๎นการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ   
ในศาสตร์ตําง ๆ ให๎นักเรียน นักศึกษาเกิดความรอบรู๎สามารถนําไปประพฤติ  
ปฏิบัติได๎  

พัฒนาอาชีพ   กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา  
มีความรู๎  ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ไปใช๎ในการดํารงชีวิตอยูํในสังคม 
ได๎อยํางเป็นสุข 
 

2.1.2  วิสัยทัศน์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุํงมั่นผลิตและพัฒนากําลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมี

คุณภาพ  มีคุณธรรมนําความรู๎  ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม  สูํประชาคมอาเซียนภายใต๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 2.1.3  พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542 

(แก๎ไขเพ่ิมเติม 2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  2551  
 2.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ  มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ   

โดยมีคุณธรรมจริยธรรม  พร๎อมการก๎าวสูํประชาคมอาเซียน  
 3.  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับผู๎เรียน  

และสังคม  ใน ศตวรรษท่ี 21  
 4.  ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือขํายสถานประกอบการ  เพ่ือพัฒนางาน

วิชาการและวิชาชีพ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนําภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 5.  จัดสภาพแวดล๎อมให๎สํงเสริมการเรียนรู๎  และพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 

 



 
 

 2.1.4  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

อัตลักษณ์  
“ทักษะดี  คุณธรรมเดํน  เน๎นเทคโนโลยี  มีจิตอาสา”  
 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 “วินัยดี  มีมารยาท” 
 

เอกลักษณ์ 
  “วิชาชีพเดํน เน๎นคุณธรรม ก๎าวทันเทคโนโลยี”  
 

ตราสัญลักษณ์  (Brand)  
“พิกุลแก๎ว” 

 
 
 
 
 

 2.1.5  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1.  รายจํายคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียนการ
สอน 

6,674,570.25 20.56  

2.  รายจํายในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนใช๎ความรู๎  
     ความสามารถไปบริการวิชาการ  วิชาชีพ  หรือทํา
ประโยชน์ 
     ตํอชุมชน  สังคม 

1,360,000.00 4.18  

3.  รายจํายในการสํงเสริม สนับสนุน  การจัดทํา  การประกวด    
     การแสดง  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม   
     สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 

636,171.00 1.96  

4.  รายจํายในการสํงเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด๎าน     
     การรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครอง 
     ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์ 
     สิ่งแวดล๎อม  การกีฬาและนันทนาการ การสํงเสริมการ              
     ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,681,250.00 5.18  

รวมรายจ่าย 10,351,991.25 31.88  
  
งบดําเนินการของสถานศึกษา  จํานวน  32,471,426.64  บาท 
 



 
 

2.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน            
ของสถานศึกษา 
เมื่อวันที ่ 19  พฤษภาคม  2559 
 
 
 
 

1. โครงการความรํวมมือสถานศึกษา
กับภาครัฐ  หนํวยงานเอกชน  และ
สถานประกอบการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

- ได๎รับความรํวมมือ 
จากภาครัฐ  เอกชน 
สถานประกอบการ  
เพ่ิมข้ึน 36 หนํวยงาน 
- ความพึงพอใจ ระดับ
ดีมาก x  = 4.26  
S.D. = 0.43   

 2. โครงการพัฒนาความรู๎
ความสามารถด๎าน ICT เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

- ความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 
x  = 4.67   
S.D. = 0.33   

 3.  โครงการ  Project  Exhibition 
2016 

- สาขาวิชามีการแสดง
โครงงานทั้งหมด  44 
โครงงาน 
- ความพึงพอใจใน
ระดับมาก x  = 3.96  
S.D. = 0.47 

 4.  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา        
ทักษะวิจัย  การจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

- ความพึงพอใจระดับ 
มาก  x  = 4.21            
S.D. = 0.49                  
ทุกสาขาวิชาเข๎ารํวม
โครงการ 

 5.  โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางภาษาจีนสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.22    
S.D. = 0.56   

 6. โครงการจัดหาผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
ภาษาอังกฤษเตรียมความพร๎อม            
ในการจัดการเรียนการสอน 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก  x  = 4.07  
S.D. = 0.43   

 7.  โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.26          
S.D. = 0.40 

 8. กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรม 
จริยธรรม ประจําปีการศึกษา 2559 

- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.51               
S.D. = 0.44 



 
 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  กรกฎาคม  
2558  
 

1. โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทํามาตรฐานวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

- ได๎มาตรฐานวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ทั้ง 4 ฝ่าย 
- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.15            
S.D. = 0.54 

 2. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา   
เพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 

- จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
- ความพึงพอใจระดับ
มาก x  = 4.15           
S.D. = 0.54 

 3. โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกอาคารเรียน 

- อาคารที่สถานที่
สะอาด รํมรื่น สวยงาม
มีบรรยากาศทาง
วิชาการ และวิชาชีพ 
- ความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 
x  = 4.63  
S.D. = 0.34 

 4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
ตํางประเทศ 

- ศึกษาดูงานด๎าน
สถานศึกษาคุณธรรม 
ที่วิทยาลัยเทคนิค          
โพธาราม 
- ศึกษาดูงานด๎าน      
บริหารจัดการทาง
การศึกษาที่วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี 
- ศึกษาดูงานระบบงาน
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา   
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 

 
 



 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  กรกฎาคม  
2558  (ต่อ) 
 

4. โครงการศึกษาดูงานทั้งในและ
ตํางประเทศ (ตํอ) 

- ศึกษาดูงานประกัน
คุณภาพเพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาตาม
มาตรฐานการประเมิน 
APAEC ณ สหพันธ์รัฐ
มาเลเซีย 
- ศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ               
ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 5. โครงการพัฒนาการศึกษา
อาชีวศึกษาสูํประชาคมอาเซียน 
(School Partnership Program 
Indonesia-Thailand)  

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางครูและนักเรียน 
Uttaradit Vocational 
Thailand – SMKN 4 
Banjarmasin South 
Borned - Indonesia 

การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา                  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  มิถุนายน  
2554                     
 

1. โครงการจัดประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ คนรุํนใหมํ และโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา 
2. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
วิจัยการจัดทํานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และโครงงานวิทยาศาสตร์ให๎แกํ
นักเรียน นักศึกษา 

- ทุกสาขาวิชาเข๎ารํวม
ประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ
และโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
- ทุกสาขาวิชาจัดทํา
รูปเลํมงานวิจัย 5 บท
ประกอบนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ได๎รับรางวัลงานวิจัย 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ทั้งใน
ระดับจังหวัด  ระดับ
ภาค  และระดับชาติ 

 
 
 



 
 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา                  
(องค์การมหาชน) 
เมื่อวันที ่ 27 – 29  มิถุนายน  
2554  (ต่อ)                    
 

3. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู๎เรียนอาชีวศึกษา 

- กลุํมเสี่ยงได๎รับการ
แก๎ไข ทั้งหมดจํานวน 
61  คน  คิดเป็น          
ร๎อยละ 100 

 4. โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
หัวข๎อ“ธรรมะสอนใจ วัยใส วัยเรียน” 

- ครูที่ปรึกษาได๎รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
จํานวน  74  คน          
คิดเป็นร๎อยละ  100 
ครูและบุคลากร             
เข๎ารํวมพัฒนา 
คิดเป็นร๎อยละ  10 

 5. กิจกรรมเข๎ารํวมแขํงขันฝีมือ
แรงงานแหํงชาติ 

- สาขาวิชาแฟชั่นและ
สิ่งทอ  ได๎รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับสอง 

 6. โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียนสูํมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหํงชาติ 

- ผํานการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
จํานวน  9  คน               
คิดเป็นร๎อยละ  15 

 7. โครงการปรับภูมิทัศน์ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารเรียน 

- สถานศึกษามี         
ความสะอาดรํมรื่น 
สวยงามและมี
บรรยากาศทางวิชาการ  
วิชาชีพ 

 8. กิจกรรมสํงเสริมให๎ครูและ
บุคลากรศึกษาดูงานทั้งในและ
ตํางประเทศ 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เพ่ือพัฒนางาน             
การสอนและงาน        
ในหน๎าที่ดีขึ้น 

 
 
 
 



 
 

บทที่  3 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม     
มีความรู๎  ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตํละระดับและแตํละสาขาวิชา 
สาขางาน  เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสํวนผู๎สําเร็จการศึกษาเทียบกับผู๎เรียนแรกเข๎า            
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีข๎อมูลผู๎สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็นผู๎ที่ได๎งานทําในสาขาที่เก่ียวข๎อง               
ศึกษาตํอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข๎องภายในหนึ่งปี  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  100                
ของจํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
 2.  สถานศึกษาได๎มีการสํารวจความพึงพอใจตํอคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
และได๎รับข๎อมูลตอบกลับไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80  จากสถานประกอบการ  หนํวยงานที่ผู๎สําเร็จการศึกษา
ไปทํางาน  จากสถานศึกษาที่ผู๎สําเร็จการศึกษาไปศึกษาตํอ  และจากบุคคล  สถานประกอบการ  
หนํวยงานผู๎รับบริการ  จากการประกอบอาชีพอิสระของผู๎สําเร็จการศึกษา 
 3.  สถานศึกษามีจํานวนข๎อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด๎านคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์เฉลี่ย  3.51 - 5.00  ตั้งแตํร๎อยละ  80  ขึ้นไปของจํานวนข๎อมูลตอบกลับ 
 4.  สถานศึกษามีจํานวนข๎อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด๎านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย  3.51 - 5.00  ตั้งแตํร๎อยละ  80  ขึ้นไป  ของจํานวนข๎อมูลตอบกลับ 
 5.  สถานศึกษามีจํานวนข๎อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจด๎านสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย  3.51 - 5.00  ตั้งแตํร๎อยละ  80  ขึ้นไปของจํานวนข๎อมูลตอบกลับ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได๎มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  
เพ่ือให๎ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนํวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู๎รับบริการที่มี
คุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษามากที่สุด  ดังนี้ 

1.  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  หรือมีการปัจฉิมนิเทศผู๎สําเร็จการศึกษา  
ประกอบอาชีพอิสระอยํางมีคุณภาพ 
 2.  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู๎สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ  หนํวยงาน  
หรือสถานศึกษา  หรือผู๎รับบริการที่มีคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษา 
 3.  พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และมีทักษะการปฏิบัติงาน 
 4.  จัดหลักสูตรการเรียนให๎ตรงกับความต๎องการของสถานประกอบการ 
 5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎สถานประกอบการ  สถานประกอบการ  
หนํวยงาน  หรือสถานศึกษา  หรือผู๎รับบริการในท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการเรียนการสอน 

 



 
 

 6.  สํงเสริมให๎ผู๎เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากสถานประกอบการ  หนํวยงาน  หรือสถานศึกษา  
หรือผู๎รับบริการตามโอกาสตําง ๆ 
 7.  จัดทําเครือขํายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาตําง ๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
 8.  สํงนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ  หนํวยงาน  หรือสถานศึกษา  กํอนจะสําเร็จ
การศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชามีระดับความพึงพอใจที่มีตํอคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษา  ในภาพรวมมีผลตาม
ประเด็นการประเมินข๎อ 1, 2, 3, 4,  และ  5  รวม  5  ขอ๎  มีคําคะแนน  5  คะแนน  ระดับคุณภาพ
ดีมาก 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 สถานศึกษาได๎มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและเป็นกระบวนการ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาบางสาขาวิชาให๎ได๎ความพึงพอใจของสถานประกอบการเป็นไปตามเกณฑ์ทุกประเด็น  
เชํน  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขาวิชาการโรงแรม 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  ระดับ  ปวช.  ควรพัฒนาด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และ 
ด๎านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปให๎ได๎คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 5.00  ตั้งแตํร๎อยละ  90  ขึ้นไป  
และสาขาวิชาการโรงแรม  ควรติดตามการให๎นักเรียน  นักศึกษา  ตอบแบบสํารวจให๎ครบถ๎วน                
เพ่ือเป็นข๎อมูลในการพัฒนาขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี 

จ านวนผู้      
ที่ได้รับงานท า 

จ านวน   
ผู้ศึกษาต่อ 

จ านวน            
ผู้ประกอบ
อาชพีอิสระ 

รวม ร้อยละ 
จ านวน 

แบบส ารวจ
ที่ส่ง 

จ านวน    
แบบส ารวจ   
ที่ตอบกลับ 

ร้อยละ 
จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

ด้านคุณลักษณะฯ ด้านสมรรถนะหลักฯ ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ ปวช.                
- การบัญชี 130 3 121 6 130 100 69 69 100 69 100 69 100 69 100 
- การตลาด  54 3 45 6 54 100 54 54 100 54 100 54 100 54 100 
- การเลขานุการและ    
  การจัดการสํานักงาน 

22 - 22 - 22 100 22 22 100 22 100 22 100 22 100 

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 22 64 4 90 100 90 90 100 90 100 90 100 90 100 
- การจัดการธรุกิจ 
  ค๎าปลีก 

4 4 7 - 11 100 11 11 100 11 100 11 100 11 100 

- ศิลปกรรม 44 2 0 2 44 100 44 44 100 44 100 44 100 44 100 
- แฟช่ันและสิ่งทอ 18 1 17 - 18 100 18 18 100 16 88.00 16 88.88 16 88.88 
- อาหารและโภชนาการ 21 4 11 6 21 100 39 39 100 39 100 39 100 39 100 
- คหกรรมเพื่อ 
  การโรงแรม 

2 - 2 - 2 100 2 2 100 2 100 2 100 2 100 

- การโรงแรม 15 - 15 - 15 100 14 - - - - - - - - 
- การทํองเที่ยว 12 1 11 - 12 100 12 12 100 12 100 12 100 12 100 

 
 
 
 



 
 

 
 

ตัวบํงชี้ที่ 1.1 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 1 ปี 

จ านวนผู้      
ที่ได้รับงานท า 

จ านวน   
ผู้ศึกษาต่อ 

จ านวน            
ผู้ประกอบ
อาชพีอิสระ 

รวม ร้อยละ 
จ านวน 

แบบส ารวจ
ที่ส่ง 

จ านวน    
แบบส ารวจ   
ที่ตอบกลับ 

ร้อยละ 
จ านวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

ด้านคุณลักษณะฯ ด้านสมรรถนะหลักฯ ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับ ปวส.                
- การบัญชี 146 38 102 6 146 100 114 114 100 114 100 114 100 114 100 
- การตลาด  37 24 3 10 37 100 37 37 100 37 100 37 100 37 100 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 49 30 1 80 100 80 80 100 80 100 80 100 80 100 
- การจัดการธรุกิจ  
  ค๎าปลีก 

5 4 - 1 5 100 5 5 100 5 100 5 100 5 100 

- การจัดการทั่วไป 12 11 1 - 12 100 12 12 100 12 100 12 100 12 100 
- การเลขานุการและ    
  การจัดการสํานักงาน 

20 16 4 - 20 100 20 20 100 20 100 20 100 20 100 

- ศิลปกรรม 19 5 11 4 19 100 19 19 100 19 100 19 100 19 100 
- แฟช่ันและสิ่งทอ 15 6 9 - 15 100 15 15 100 15 100 15 100 15 100 
- อาหารและโภชนาการ 28 8 13 7 28 100 28 28 100 28 100 28 100 28 100 
- การโรงแรม 24 8 16 - 24 100 10 - - - - - - - - 
- การทํองเที่ยว 15 7 8 - 15 100 15 15 100 15 100 15 100 15 100 

 
 
 



 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
 ประเด็นการประเมิน 
 ร๎อยละของจํานวนผู๎สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู๎เรียนแรกเข๎าของรุํนนั้น 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได๎มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  
เพ่ือให๎ผู๎เรียนสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดมากท่ีสุด  ดังนี้ 
 1.  มีการปฐมนิเทศนักเรียน  นักศึกษาใหมํ  และประชุมผู๎ปกครอง  เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ           
ด๎านการจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 
 2.  มีการจัดทําและแจกคํูมือนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งในคูํมือดังกลําวได๎ประมวลสาระที่นักเรียน  
นักศึกษา  และผู๎ปกครองควรทราบไว๎  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประมวลผลดังกลําวด๎วย 
 3.  ให๎ครูจัดทําแผนการเรียนแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
 4.  ให๎ครูทําสื่อการสอน/จัดทําใบความรู๎/ใบงาน 
 5.  ให๎ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
 6.  มีโครงการสอนซํอมเสริมในรายวิชาตําง ๆ  ที่พบวํานักเรียน  นักศึกษา  มีปัญหาใน                 
ด๎านการเรียน 
 7.  มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
 8.  มีการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  มีโครงการทดสอบสมรรถนะชํวงชั้นปี 
 10.  มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  นักศึกษาอยํางใกล๎ชิด  โดยมีครูที่ปรึกษา 
ทุกห๎องเรียน  มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม  สัปดาห์ละ  1  ชั่วโมง  
เพ่ือให๎ครูที่ปรึกษาได๎พบปะพูดคุยและให๎ความชํวยเหลือแกํนักเรียน  นักศึกษาได๎ตามความเหมาะสม 
 11.  สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นทักษะกระบวนการให๎ผู๎เรียน      
ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  และมีระบบการนิเทศ
ติดตามการสอนของครูเป็นประจําทุกวัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ออก

กลางคัน 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช. 3        
- การบัญชี 151 137 90.73 - - 14 9.27 
- การตลาด  94 48 51.06 - - 46 48.94 
- การเลขานุการ 27 23 85.19 - - 4 14.81 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 115 86 74.78 - - 29 25.22 
- ธุรกิจค๎าปลีก  31 17 54.84 - - 14 45.16 
- วิจิตรศิลป ์ 8 4 50.00 - - 4 50.00 
- การออกแบบ 29 15 51.72 - - 14 48.28 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 34 24 70.59 - - 10 29.41 
- ธุรกิจแฟช่ัน 30 25 83.33 - - 5 16.67 
- อาหารและ 
  โภชนาการ 

53 38 71.70 - - 15 28.30 

- คหกรรมเพื่อ 
  การโรงแรม 

7 2 28.57 - - 5 71.43 

- การโรงแรม 29 25 86.21 - - 4 13.79 
- การทํองเที่ยว 37 18 48.65 - - 19 51.35 

รวม ปวช. 645 462 71.63 - - 183 28.37 
ระดับ ปวส. 2        
- การบัญชี 157 148 94.27 - - 9 5.73 
- การตลาด  62 52 83.87 - - 10 16.13 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 88 78 88.64 - - 10 11.36 
- การจัดการธรุกิจ    
  ค๎าปลีก 

8 3 37.50 - - 5 62.50 

- การจัดการทั่วไป 13 10 76.92 - - 3 23.08 
- การจัดการสํานักงาน 22 20 90.91 - - 2 9.09 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 31 17 54.84 - - 14 45.16 
- เทคโนโลยีแฟช่ัน 
  และสิ่งทอ 

18 14 77.78 - - 4 22.22 

- อาหารและ   
  โภชนาการ 

36 31 86.11 - - 5 13.89 

- บริการอาหารและ 
  เครื่องดื่ม 

31 30 96.77 - - 1 3.23 

- การทํองเที่ยว 11 6 54.55 - - 5 45.45 
รวม ปวส. 477 409 85.74 - - 68 14.26 

 



 
 

ตัวบํงชี้ที่ 1.2 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียน 
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ออก

กลางคัน 
ร้อยละ 

จ านวนผู้เรียน
ที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 

ระดับ ปริญญาตร ี        
- การบัญชี    12 11 91.67 - - 1 8.33 

รวม ปริญญาตร ี 12 11 91.67 - - 1 8.33 
รวมท้ังหมด 1,134 882 77.78 - - 252 22.22 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
        จํานวนผู๎สําเร็จการศึกษา 
    จํานวนผู๎เข๎าเรียนแรกเข๎าของรุํน 
 
      =         882  
      1,134  

      =     77.78 
 สูตรค านวณ 
  คําคะแนน  =  ร๎อยละจากประเด็นการประเมิน  x  5 
      80 
       =      77.78  
        80  

       =     4.86 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก   ดี      พอใช๎ 
   ต๎องปรับปรุง   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  
 

 จุดเด่น  
 - 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา  เพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรมของผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 เสนอทํางานวิจัยการออกกลางคันของผู๎เรียน  เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการ
แก๎ไขปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียนตํอไป 
 
 
 
 
 
 

X 100 ร๎อยละ      = 

X 100 

X  5 



 
 

มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  และนโยบายของ
หนํวยงานต๎นสังกัด  มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง               
การประสานความรํวมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
 

 ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการให๎ความรู๎และสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม  แกํผู๎บริหาร 
ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เรียนรํวมกัน 
 2.  สถานศึกษามีการกําหนด  "คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุํมผู๎เรียน  ด๎วยความสมัครใจ  เต็มใจ  และ
โดยการมีสํวนรํวมของทุกคน 
 3.  สถานศึกษาจัดให๎กลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  และกลุํมผู๎เรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม  จริยธรรม  และกําหนดเป้าหมาย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์รํวมกันของแตํละกลุํม 
 4.  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุนให๎กลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
กลุํมผู๎เรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม  จริยธรรม  โดยมีการนิเทศและเสริมแรง 
 5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเป้าหมายที่กําหนด  และมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
  

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
 2.  สถานศึกษามีการกําหนด  “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา”  โดยกําหนดพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค์ของกลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุํมผู๎เรียน  และทุกคนมีสํวนรํวม 
 3.  สถานศึกษาดําเนินการให๎กลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุํมผู๎เรียน  
จัดทําโครงการคุณธรรม  จริยธรรม 
 4.  สถานศึกษาจัดทําโครงการครูและบุคลากรต๎นแบบด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และน๎อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
 6.  สถานศึกษาจัดทําโครงการเชิดชูบุคลากรดีศรีอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุํมผู๎เรียนมีความพึงพอใจที่มีตํอ        
การเข๎ารํวมกิจกรรม  อยูํในระดับมาก   
 2.  สถานศึกษากําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้งกลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และกลุํมผู๎เรียน  โดยทุกคนมีสํวนรํวม 
 



 
 

 3.  มีการนิเทศ  ประเมินผลครูและบุคลากรต๎นแบบด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และน๎อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต  และมอบโลํรางวัลพร๎อมของที่ระลึก  ให๎แกํ                
กลุํมบริหาร  กลุํมครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุํมนักเรียน   
 

 คุณธรรมอัตลักษณ์ วินัยดี  มีมารยาท 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น   
 1.  ได๎รับความรํวมมือจากทุกกลุํมคนในสถานศึกษาทั้งกลุํมผู๎บริหาร  กลุํมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และกลุํมผู๎เรียน 
 2.  เกิดความรํวมมือรํวมใจทุกคนในสถานศึกษา 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาโครงการอยํางตํอเนื่องในการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาทุกกลุํมคน  และดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนด  
เพ่ือพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
  

 ประเด็นการประเมิน 
 1.  ผู๎อํานวยการสถานศึกษา  มีความรู๎ความเข๎าใจในนโยบายสําคัญท่ีหนํวยงานต๎นสังกัด
มอบหมายได๎อยํางถูกต๎อง 
 2.  ผู๎อํานวยการสถานศึกษา  มีความสามารถในการสื่อสารให๎ผู๎บริหาร  คร ู บุคลากร                 
ทางการศึกษาและผู๎เรียน  รวมทั้งผู๎ปกครอง  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง              
ทั้งภาครัฐและเอกชนได๎รู๎และเข๎าใจในนโยบายที่สําคัญท่ีหนํวยงานต๎นสังกัดมอบหมายได๎เป็นอยํางดี 
 3.  ผู๎เรียน  รํวมกันกําหนดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมและเป้าหมาย  และดําเนินงานเพ่ือให๎
นโยบายสําคัญของหนํวยงานต๎นสังกัดประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 4.  ผู๎อํานวยการสถานศึกษา  มีการติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม  และเป้าหมายที่กําหนด 
 5.  ผู๎อํานวยการสถานศึกษา  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตํอไป 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด 

  2.  สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  อยํางน๎อยภาคเรียนละ         
2  ครั้ง 
  3.  สถานศึกษามีการจัดประชุมผู๎ปกครอง  ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการอาชีวศึกษา                   
อยํางน๎อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

4.  สถานศึกษามีการนําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  ครู  และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู๎ปกครอง  รวมทั้งผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องไปใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษา 

5.  สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน  และภาวะผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา                  
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด 
 2.  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
 3.  ประชุมผู๎ปกครอง  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 4.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 5.  นําความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช๎ในการพัฒนาสถานศึกษา 
 6.  ผลการประเมินภาวะผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น  
 ได๎รับความรํวมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา  ในการปฏิบัติตาม
นโยบายจากหนํวยงานต๎นสังกัด 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 

 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษา  สํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ให๎มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู๎เรียน
ทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/55  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  หรือระเบียบคณะกรรมการ
สํงเสริมการศึกษาเอกชนวําด๎วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2551 แล๎วแตํกรณี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผู๎เรียนทั้งหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/55  
ลงวันที่  22  มกราคม  2557  ดังนี้ 
   

ระดับ สาขาวิชา จ านวนครู : นักเรียน หมายเหตุ 
ปวช. พณิชยกรรม 1 : 40  

 อุตสาหกรรมทํองเที่ยว 1 : 40  
 ศิลปกรรม 1 : 30  
 คหกรรม 1 : 30  
 แฟชั่นและสิ่งทอ 1 : 30  

ปวส. ทุกสาขาวิชา 1 : 30  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ระดับ ปวช.  ทุกสาขาวิชา  กํากับดูแลเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.  ระดับ ปวส. ประเภทวิชาพณิชยกรรม  เกินเกณฑ์ท่ีกําหนด  บางสาขาวิชา  คือ  สาขาวิชา
การบัญชี  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3.  สํวนสาขาอ่ืน ๆ  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 งานบุคลากรได๎สํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ให๎ครูผู๎สอนในแตํละรายวิชาทุกคน  เป็นผู๎ที่จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  หรือเป็นผู๎ที่ได๎เข๎ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ให๎ครูผู๎สอนในแตํละสาขาวิชามีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับสาขาวิชาที่สอน  และเป็นผู๎ได๎เข๎ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

 
 

สาขาวิชา จ านวน
ครูและ
บุคลากร
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพฒันาฯ 
(ข้อ2) 

จ านวนผูท้ี่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพนัธก์ับ

รายวิชาที่สอน 

(ข้อ3) 
ฝกึอบรม ประชุมวิชาการ 
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ 

(ข้อ5) 
ได้รบัการประกาศเกียรตคิุณ
ยกย่องความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชพี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สามัญ 19 19 100 19 100 19 100 
การบัญชี 13 13 100 13 100 13 100 
การตลาดและ   
การจัดการทั่วไป 

8 8 100 8 100 8 100 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 100 10 100 10 100 
การเลขานุการและ  
การจัดการสํานักงาน 

4 4 100 4 100 4 100 

การจัดการธุรกิจค๎าปลีก 3 3 100 3 100 3 100 
คหกรรมเพื่อการโรงแรม 2 2 100 2 100 2 100 
แฟชั่นและสิ่งทอ 5 5 100 5 100 5 100 
อาหารและโภชนาการ 5 5 100 5 100 5 100 
ศิลปกรรม 8 8 100 8 100 8 100 
การโรงแรม 3 3 100 3 100 3 100 
การทํองเท่ียว 3 3 100 3 100 3 100 

รวม 83 83 100 83 100 83 100 

 
 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 
 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ให๎ครูไมํน๎อยกวําร๎อยละ  75  ได๎ศึกษา  ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงานด๎านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน  ไมํน๎อยกวํา 
10  ชั่วโมงตํอปี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การจัดการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผลผู๎เรียน
ในศตวรรษท่ี  21”  ตามคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  239/2560 
 3.  ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความรู๎และเพ่ิมประสบการณ์ให๎กับข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ที่  194/2560 
 4.  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ที่  415/2560 
 



 
 

 4.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหวํางสถานศึกษา
รํวมกับหนํวยงานของรัฐ  หนํวยงานเอกชน  และสถานประกอบการ 
 5.  โครงการยกระดับทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของนักเรียน  นักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อม
สูํประชาคมอาเซียน  ภายใต๎โครงการพัฒนางานวิชาการสูํความเป็นเลิศ  ประจําปีการศึกษา  2560 
 6.  โครงการพัฒนาวิชาการสูํความเป็นเลิศ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา  ได๎รับการฝึกอบรม  ประชุมวิชาการ  ศึกษาดูงาน      
ด๎านวิชาการ  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ให๎มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา  ตามเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามหนังสือ  ก.ค.ศ. 
ที ่ ศธ  0206.6/55  ลงวันที่  22  มกราคม  2557  หรือระเบียบคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน  วําด๎วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ. 
2551  แล๎วแตํกรณี 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา  จํานวน  2,390  คน  และบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  
2560  จํานวน  127  คน 
 2.  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
 3.  โครงการครูและบุคลากรต๎นแบบด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และน๎อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.6/55  จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
ยังขาดแคลนบุคลากรในงานตําง ๆ  ดังนี้ 
  (1)  เจ๎าหน๎าที่งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  (2)  เจ๎าหน๎าที่งานความรํวมมือ 
  (3)  เจ๎าที่งานพัสดุ 
  (4)  เจ๎าหน๎าที่บริหารงานระดับปริญญา 
 2.  โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  บุคลากรสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
 3.  โครงการครูและบุคลากรต๎นแบบด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  และน๎อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 



 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได๎รับการ
ประกาศเกียรติคุณ  ยกยํองความรู๎  ความสามารรถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ             
จากหนํวยงานหรือองค์กรภายนอก  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5  ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการประกาศ
เกียรติคุณ  ยกยํองความรู๎  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพจากหนํวยงาน
หรือองค์กรภายนอก 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได๎รับการประกาศเกียรติคุณ  ยกยํองความรู๎  ความสามารถ  
คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพจากหนํวยงานหรือองค์กรภายนอก  ทุกสาขาวิชา  คิดเป็น
ร๎อยละ  80   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น  
 1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได๎รับการยกยํองประกาศเกียรติคุณ  ยกยํองความรู๎  
ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  จากหนํวยงานภายในและภายนอกจํานวนมาก 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปี  มีการจัดสรรงบประมาณ  เป็นคําใช๎จํายของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตํางๆ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  โดยงานวางแผนและ
งบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-

2564  
 3.  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 สถานศึกษามีรายจํายคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์และสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
20  ของงบดําเนินการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาจัดทําคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาจัดทําคําวัสดุฝึก  อุปกรณ์  และสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน  คิดเป็น             
ร๎อยละ  20.56 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษามีรายจํายในการสํงเสริม  สนับสนุนให๎ผู๎เรียนใช๎ความรู๎ความสามารถไปบริการ
วิชาการ  วิชาชีพหรือทําประโยชน์ตํอชุมชน  สังคมไมํน๎อยกวําร๎อยละ  1  ของงบดําเนินการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาจัดทําโครงการ/กิจกรรม  ให๎ผู๎เรียนใช๎ความรู๎  ความสามารถ  ไปบริการวิชาการ  
วิชาชีพ  หรือทําประโยชน์ตํอชุมชนและสังคม 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  โดยผู๎เรียนได๎ใช๎ความรู๎  ความสามารถไป
บริการวิชาการ  วิชาชีพหรือทําประโยชน์ตํอชุมชน  สังคม  คิดเป็นร๎อยละ  4.18 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
 สถานศึกษามีรายจํายในการสํงเสริม  สนับสนุน  การจัดทํา  การประกวด  การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5  ของ
งบดําเนินการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชามีโครงการ/กิจกรรม  จัดทําประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชาได๎รับการสํงเสริม  การจัดทํา  การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน  โดยได๎รับงบประมาณสนับสนุน                  
คิดเป็นร๎อยละ  1.96 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
 สถานศึกษามีรายจํายในการสํงเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมด๎านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  การกีฬาและนันทนาการ  การสํงเสริม
การดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  5  ของงบดําเนินการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ให๎ครูและบุคลากรเขียนโครงการรองรับนโยบายจากหนํวยงานต๎นสังกัด  ประจําปี
การศึกษา  2559 
 2.  ทุกสาขาวิชาเขียนโครงการในการจัดกิจกรรมด๎านการรักชาติ  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  การกีฬาและนันทนาการ  และการสํงเสริมการดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  พิจารณาอนุมัติโครงการทุกสาขาวิชา 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ดําเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาและสาขาวิชาในการจัดกิจกรรมด๎านการรักชาติ  
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  การกีฬาและนันทนาการ                    
การสํงเสริมการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเป็นร๎อยละ  5.18  ของ
งบดําเนินการ  
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 สรุปกิจกรรม/โครงการเป็นรูปเลํมครบกระบวนการ  PDCA  ทุกกิจกรรม/โครงการ 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาโครงการจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัดอยํางตํอเนื่อง 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 การพัฒนาปลูกจิตสํานึกให๎แสดงออกถึงความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ทะนุบํารุง  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  กีฬาและนันทนาการ  การดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภณัฑ์และ             
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให๎สะอาด  เรียบร๎อย 
สวยงามและปลอดภัย   
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีโครงการ/กิจกรรม  พัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให๎สะอาด  
เรียบร๎อย  สวยงามและปลอดภัย 
 2.  ปรับปรุงถนนทางเข๎า-ออก  หน๎าสถานศึกษาให๎ดูกว๎างขึ้น  มีทางเข๎า-ออก  อยํางปลอดภัย 
 3.  จัดทําป้ายชื่อสถานศึกษาใหมํ 
 4.  ปรับปรุงหน๎าสถานศึกษาให๎มีสัญลักษณ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.  มีภาพวาดสามมิติ  ตามจุดตําง ๆ  ทั้งสถานศึกษา 



 
 

 6.  ปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ  อาคารเรียนทุกอาคารให๎มีสวนหยํอม  ที่พักผํอนหยํอนใจของ
นักเรียน  นักศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษามีภูมิทัศน์สะอาด  เรียบร๎อย  สวยงามและปลอดภัย 
 2.  ได๎รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ประจําปีการศึกษา  2559 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 สถานศึกษามีการกํากับ  ดูแล  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ  และอ่ืนๆ  ให๎มีสภาพที่พร๎อมใช๎งาน มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร๎อย  สวยงาม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการกํากับดูแล  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  
ศูนย์วิทยบริการ  ให๎มีสภาพที่พร๎อมใช๎งาน  มีความปลอดภัย  สะอาด  เรียบร๎อย  สวยงาม 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขาวิชามีตารางการใช๎ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  มีศูนย์วิทยบริการ  ซึ่งมี
สภาพที่พร๎อมใช๎งาน  สะดวก  สะอาด  เรียบร๎อย  สวยงาม  และปลอดภัย 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษามีการกํากับ  ดูแล  ในการจัดหา  การใช๎  การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
เพียงพอและ มีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ทุกสาขาวิชาเขียนโครงการจัดหา  จัดใช๎  การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ในการจัดการเรียน          
การสอน 
 2.  ทุกสาขาวิชามีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ทุกสาขางานได๎จัดหา  จัดใช๎  การบํารุงรักษาครุภัณฑ์  ให๎มีปริมาณอยํางเพียงพอ                   
มีความปลอดภัยในการใช๎  และการจัดการเรียนการสอน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๔ 
 สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูล             
อยํางน๎อย  4  ประเภท  อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
 (1)  มีระบบป้องกันผู๎บุกรุกระบบฐานข๎อมูลจากภายในและภายนอก 
 (2)  มีการกําหนดสิทธิการเข๎าถึงระบบฐานข๎อมูลอยํางชัดเจน 
 (3)  มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง ลูกขําย 
 (4)  มีฐานข๎อมูล มีการ Update เป็นปัจจุบัน 
 (5)  มีการสํารองฐานข๎อมูลอยํางสม่ําเสมอ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีโครงการจัดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูล
อยํางเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได๎นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลอยํางเป็น
ระบบ  และมีประสิทธิภาพ  คือ 
  (1)  มีระบบป้องกันผู๎บุกรุกระบบฐานข๎อมูลจากภายในและภายนอก  มีอุปกรณ์ 
Firewall 
  (2)  มีการกําหนดสิทธิการเข๎าถึงระบบฐานข๎อมูลอยํางชัดเจน   
  (3)  มีการติดตั้งโปรแกรม  Anti-Virus  เพ่ือป้องกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่อง             
ลูกขําย 
  (4)  ฐานข๎อมูลระบบ RMS  2016  มีการ  Update  ให๎เป็นปัจจุบัน 
  (5)  มีการสํารองฐานข๎อมูลอยํางสม่ําเสมอ  และสํารองข๎อมูลในระบบ RMS 2016 
ให๎เป็นปัจจุบัน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
 สถานศึกษาสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เรียนสามารถใช๎ประโยชน์
จากการบริหารจัดการฐานข๎อมูลสารสนเทศอยํางมีคุณภาพ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพด๎านเทคโนโลยีและสร๎างเสริมทัศนคติที่ดีตํอผู๎เรียน 
 2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรในการบริหารจัดการฐานข๎อมูลสารสนเทศ             
ระบบ RMS 2016 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา  เพ่ิมศักยภาพด๎านเทคโนโลยี  บริหารจัดการฐานข๎อมูลสารสนเทศ        
ได๎อยํางเป็นระบบ  ในระบบ RMS 2016  ของสถานศึกษาได๎ 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข๎อมูลสารสนเทศใน
ระบบ  RMS  2016  ของสถานศึกษาได๎ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
  

 จุดเด่น  
 มีการพัฒนาฐานข๎อมูล  Update  ระบบ  RMS : 2016  ให๎เป็นปัจจุบัน 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 Update  ข๎อมูลทุกสาขางานให๎เป็นปัจจุบัน  โดยกําหนดให๎มีผู๎รับผิดชอบ  update  ข๎อมูล 
ทุกสาขาวิชา 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษามีแผนงาน  โครงการในการประสานความรํวมมือกับบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม 
สถานประกอบการ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการความรํวมมือสถานศึกษากับภาครัฐ  หนํวยงานเอกชน  และสถานประกอบการ 
 2.  กิจกรรมบริจาคเงินทุนการศึกษา 
 3.  โครงการกองทุน กยศ. 
 4.  กิจกรรมการฝึกงาน 
 5.  กิจกรรมศึกษาดูงานตามสถานประกอบการ 
 6.  สร๎างเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีสมาคม  ชมรม  หรือองค์กรที่ให๎การสนับสนุนรํวมกับสถานศึกษาท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน  จํานวน  24  หนํวยงาน  ทั้งในและตํางประเทศ 
 2.  มีจํานวนสถานประกอบการที่รับนักเรียน  นักศึกษาฝึกงาน  จํานวน  163  แหํง 
 3.  บริจาคเงินทุนการศึกษา  จํานวน  142  ทุน  เป็นเงิน  344,900  บาท 
 4.  โครงการกองทุน  กยศ.  จํานวน  532  คน  เป็นเงิน  14,044,800  บาท 
 5.  ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตํอนักเรียน  นักศึกษา  อยูํในระดับ  มากท่ีสุด                
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 สถานศึกษามีจํานวนบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการหนํวยงานที่รํวมมือ   
ในการจัดการศึกษาด๎านระบบทวิภาคี  หรือด๎านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  หรือด๎านการศึกษา
ดูงานของผู๎เรียน  ด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน  โดยมีสัดสํวนของความรํวมมือ  1  แหงํตํอผู๎เรียน       
ไมํเกิน 40 คน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กิจกรรมบริจาคเงินทุนการศึกษา 
 2.  โครงการกองทุน กยศ. 
 3.  โครงการความรํวมมือระหวํางองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา 
 4.  การฝึกงาน 
 5.  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีผู๎บริจาคทุนการศึกษา  จํานวน  142  ทุน 
 2.  โครงการกองทุน  กยศ.  จํานวน  532  กองทุน 
 3.  โครงการความรํวมมือระหวํางองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา  จํานวน  24  แหํง 
 4.  สถานประกอบการฝึกงาน  จํานวน  163  แหํง 
 5.  ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จํานวน  29  แหํง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือจากบุคคล  ชุมชน สมาคม ชมรม  สถานประกอบการ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ  วิทยากร  รํวมพัฒนาผู๎เรียนในทุกสาขางานที่จัดการ
เรียนการสอน 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์   
 2.  โครงการยกระดับทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครูผู๎สอนและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  ภายใต๎โครงการพัฒนาวิชาการสูํความเป็นเลิศ  ประจําปี
การศึกษา  2560 
 3.  โครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ  TOP  UP  OTOP  ประจําปีงบประมาณ  2560 
 4.  โครงการขยายผลการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
ประจําปีการศึกษา  2560 
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์               
มีความพึงพอใจอยูํในระดับ  มาก 
 2.  ผลการประเมินโครงการยกระดับทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครูผู๎สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  ภายใต๎โครงการพัฒนาวิชาการสูํความเป็นเลิศ  
ประจําปีการศึกษา  2560  มีความพึงพอใจอยูํในระดับ  มาก 
 3.  ผลการประเมินโครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ  TOP  UP  OTOP  ประจําปี
งบประมาณ  2560  มีความพึงพอใจอยูํในระดับ  มากที่สุด 
 4.  ผลการประเมินโครงการขยายผลการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย  ประจําปีการศึกษา  2560  มีความพึงพอใจอยูํในระดับ  มาก 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
 สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม สถานประกอบการ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการมอบทุนการศึกษาให๎แกํผู๎เรียนโดยมีสัดสํวน  1  ทุนตํอผู๎เรียน  ไมํเกิน 100 
คน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 2.  โครงการกองทุน  กยศ. 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บริจาคทุนการศึกษา  จํานวน  142  ทุน  ตํอนักเรียน  นักศึกษา  จํานวน  2,390  คน 
 2.  โครงการกองทุนกยศ. จํานวน  532  กองทุน  โดยมีสัดสํวน  1  ทุน : ผู๎เรียน  4.19  คน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
 สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม สถานประกอบการ 
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการบริจาคเงิน  หรือวัสดุอุปกรณ์  หรือครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ๆ  อยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือหลายอยําง  เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  จํานวนไมํน๎อยกวํา  5  รายการ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บริจาคทุนการศึกษาทั้งหนํวยงานของภาครัฐและเอกชน  จํานวน  142  ทุน 
 2.  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  จํานวน  29  แหํง 
 3.  ฝึกงานในสถานประกอบการ  จํานวน  163  แหํง 
 4.  โครงการความรํวมมือระหวํางองค์กร/ชุมชนกับสถานศึกษา  จํานวน  24  แหํง 
 5.  โครงการกองทุน  กยศ.  จํานวน  532  กองทุน 

 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษาได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถาน
ประกอบการ  หนํวยงานตําง ๆ  จํานวนมากกวํา  5  รายการ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 ได๎รับความรํวมมือชํวยเหลือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  และสถานประกอบการ          
เป็นอยํางดียิ่ง 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ระดมทรัพยากรจากหนํวยงานและองค์กรภายนอกให๎เพ่ิมขึ้น  ด๎านการบริจาคเงิน  วัสดุ
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และสิ่งกํอสร๎างอ่ืน ๆ 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 การจัดทําบันทึกข๎อตกลงความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  และสถานประกอบ  
ควรมีการสร๎างเครือขํายจากหนํวยงานและองค์กรภายนอกเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานที่  3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตํละระดับ  ตามหลักสูตร
และระเบียบ  กระทรวงศึกษาธิการ  วําด๎วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตํละ
หลักสูตร  สํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแล  ให๎ครจูัดการเรียนการสอนรายวิชาให๎ถูกต๎อง  ครบถ๎วน 
สมบูรณ์  มีการพัฒนารายวิชา  หรือกําหนดรายวิชาใหมํหรือกลุํมวิชาเพ่ิมเติมให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความต๎องการของตลาดแรงงาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎ครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎รายวิชา          
ที่ถูกต๎อง  ครบถ๎วน  สมบูรณ์  ด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
คํานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  สถานศึกษาได๎มอบหมายให๎ครูผู๎สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ครบถ๎วน  สมบูรณ์           
ด๎านเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยม  และคุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกราวิชา 
 2.  มีการกํากับ  ติดตาม  และประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎โดยผู๎เชี่ยวชาญ 
 3.  สรุปแผนการจัดการเรียนรู๎ฐานสมรรถนะ  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และคํานิยม  12  ประการ      
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ครูผู๎สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ครบถ๎วน  สมบูรณ์ด๎านเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู๎มีความครบถ๎วน  สมบูรณ์  สามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ได๎ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผน                   
การจัดการเรียนรู๎รายวิชา  และมีการบันทึกหลังการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นิเทศติดตามครูผู๎สอนโดยหัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  หัวหน๎าสาขาวิชา  
และรองผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการ  ตามคําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  237/2560  เรื่องแตํงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู๎ครูผู๎สอน  ประจําปีการศึกษา  2560   
 



 
 

 2.  แบบสรุปการนิเทศและสังเกตการณ์สอนครู  ปีการศึกษา  2560   
 3.  ครูผู๎สอนทุกคนจัดทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  โดยบันทึกปัญหา  แนวทาง            
การแก๎ปัญหา  รายงานผลการเรียนการสอน  
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  คณะผู๎นิเทศติดตาม  การจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอน  พบวํามีการจัดการเรียน            
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎และให๎ข๎อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ครูผู๎สอนจัดทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  คิดเป็นร๎อยละ  100   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให๎ครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผลผู๎เรียนใน
ศตวรรษท่ี  21” 
 2.  ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการฝึกปฏิบัติ  การสร๎างชิ้นงาน                
จากการเรียนการสอน 
 3.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชุมพิจารณาผลการเรียนในแตํละภาคเรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ครูมีความรู๎  ความเข๎าใจ  สามารถดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงได๎              
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงขึ้น  จากการฝึกปฏิบัติและวัดผลประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริง 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน กํากับดูแลให๎มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพ่ือเป็นข๎อมูลในการแก๎ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอนตํอไป 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีกิจกรรมนิเทศตามตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหน๎างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  หัวหน๎าสาขาวิชา  และรองผู๎อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 2.  ครูผู๎สอนทุกคนจัดทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  โดยบันทึกปัญหา  แนวทาง                  
การแก๎ปัญหาจากผลการเรียนการสอน 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  คณะผู๎นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู๎สอน  พบวํา  มีการจัดการเรียน         
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎และให๎ข๎อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 2.  ครูจัดทําบันทึกหลังสอนครบทุกรายวิชา  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎ครูทุกคนแก๎ไขปัญหา  พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย  อยํางน๎อย  1  รายวิชา  ซึ่งประกอบด๎วย  การระบุปัญหา การระบุ
วัตถุประสงค์  วิธีการดําเนินการ  การเก็บข๎อมูล  การวิเคราะห์  รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู๎ที่ได๎            
จากการศึกษาหรือการวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน  ให๎ครูจัดทําวิจัยได๎อยํางถูกต๎อง 
 2.  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยอยํางงํายให๎นักเรียน  นักศึกษา  ในการจัดทํา
งานวิจัย  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ 
  

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ครูผู๎สอนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา  โดยการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  นวัตกรรม                
สื่อการเรียนการสอน  ภาคเรียนละ  1  เรื่อง  คิดเป็นร๎อยละ  100 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 - 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 สํงเสริม  สนับสนุน  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให๎ครูผู๎สอนรุํนใหมํได๎จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
ได๎อยํางถูกต๎อง 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
 ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแลให๎ครูศึกษา  สํารวจข๎อมูลความต๎องการใน
การพัฒนารายวิชาหรือกลุํมวิชา 
 2.  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแลให๎ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุํมวิชาตาม  ข๎อ 1 
จากเอกสารอ๎างอิงที่เชื่อถือได๎หรือพัฒนารํวมกับสถานประกอบการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 3.  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  สื่อการสอนและกํากับดูแลให๎ครูจัดการจัดการเรียน              
การสอนในรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่พัฒนาให๎ถูกต๎อง  ครบถ๎วน  สมบูรณ์ 
 4.  สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และ
นําผลไปปรับปรุงแก๎ไขรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่พัฒนา 
 5.  สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุํมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน  ข๎อ 1 - 4  ไมํเกิน   
3  ปี  ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหวํางสถานศึกษา
รํวมกับหนํวยงานของรัฐ  หนํวยงานเอกชน  และสถานประกอบการ   
 2.  สร๎างเครื่องมือแบบประเมินโครงการ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ได๎หลักสูตรที่สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ 
 2.  เกิดความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับหนํวยงานของรัฐ  หนํวยงานเอกชน  และ              
สถานประกอบการ 
 3.  ผู๎เรียนมีคุณสมบัติตามความต๎องการของสถานประกอบการ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนระหวํางสถานศึกษารํวมกับ
หนํวยงานของรัฐ  หนํวยงานเอกชน  และสถานประกอบการ  ดําเนินการตามแผน  คิดเป็นร๎อยละ  
100 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ตัวแทนจากสถานประกอบการไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการได๎ตามที่กําหนดไว๎ในโครงการ  
เนื่องจากติดภารกิจ 



 
 

 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 ปรับแนวทางการใช๎สถานที่ของสถานประกอบการในการประชุม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐาน           
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  20  ของจํานวนผู๎เรียนทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการพัฒนาทวิภาคีสูํการเป็นเลิศ 
 2.  โครงการนิเทศนักเรียน  นักศึกษาฝีกงาน  และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 3.  โครงการความรํวมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา  ตามแนวทางของ  กรอ.อศ. 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  มีนักเรียน  นักศึกษา ระบบทวิภาคี  จํานวน  
163  คน  คิดเป็นร๎อยละ  6.82  ของจํานวนผู๎เรียนทั้งหมด   

 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน  
สถานประกอบการ  หนํวยงานที่สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู๎เรียนอยํางน๎อย  
1  ครั้ง 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ผู๎เรียนได๎ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  หนํวยงานที่สอดคล๎องกับ
สาขางานที่เรียน  โดยมีครูนิเทศไปนิเทศผู๎เรียนอยํางน๎อย  1  ครั้ง 
 2.  โครงการพัฒนาทวิภาคีสูํความเป็นเลิศ 
 3.  โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
 4.  โครงการความรํวมมือจัดการศึกษาทวิศึกษา  ตามแนวทางของ  กรอ.อศ. 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ผู๎เรียนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ  หนํวยงานที่สอดคล๎องกับสาขางาน
ที่เรียน  โดยมีครูนิเทศทุกภาคเรียน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 
 
 
 



 
 

 ประเด็นการประเมิน ๓ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลให๎ผู๎เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํมตามความเหมาะสม  โดยผลงานที่เกิดข้ึน
สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ได๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 มีการจัดทําโครงการวิชาชีพของแตํละสาขาวิชาให๎สอดคล๎องกับสาขางานที่เรียน 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ผลจากการทําโครงการวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  ทําให๎เกิดประโยชน์ตํอบุคคล  ชุมชน  
และสังคม  อยํางกว๎างขวาง  โดยมีโครงการวิชาชีพ  จํานวน  106  โครงการ  ระดับ ปวช.  จํานวน  
37  โครงการ  และระดับ ปวส.  จํานวน  69  โครงการ  มีผลการประเมินความพึงพอใจ  อยูํในระดับ  
มาก   ( X = 4.12, S.D. = 0.61 ) 
   

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
 สถานศึกษาจัดให๎ผู๎เรียนได๎รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนด  โดยมีผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์             
การประเมินครบถ๎วน สมบูรณ์จากการเข๎ารับการประเมินครั้งแรกไมํน๎อยกวํา  ร๎อยละ  80  ของ
จํานวนผู๎เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตร 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 ดําเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ระดับ ปวช. 3  และระดับ ปวส. 2  ทุกสาขาวิชา  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 เข๎ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในแตํละสาขาวิชา  ไมํน๎อยกวําร๎อยละ  80 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
 สถานศึกษาสํงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ให๎ผู๎เรียนได๎รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยํอง
ความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนํวยงาน ภายนอกหรือองค์กรภายนอก                
ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 5 ของจํานวนผู๎เรียนทั้งหมด 
 
 
 
 



 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันทักษะวิชาชีพการบัญชีสูํความเป็นเลิศ 
 2.  เข๎ารํวมกิจกรรมแขํงขันฝีมือแรงงานแหํงชาติ  ครั้งที่  27   

3.  กิจกรรมการแขํงขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี  ประจําปี  พ.ศ.  2560  ของศาลจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

4.  กิจกรรมการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแหํงประเทศไทย  ปีการศึกษา  2560 

5.  กิจกรรมการแขํงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาอาชีวะเกมส์   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 นักเรียน  นักศึกษาได๎รับรางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  ยกยํองความรู๎  ความสามารถ  คุณธรรม  
จริยธรรมจากบุคคลหรือหนํวยงานภายนอก  จํานวน  121  รางวัล  ทุกสาขาวิชา 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น  
 1.  นักเรียน  นักศึกษาเข๎ารํวมแขํงขันทักษะวิชาการ  วิชาชีพ  และองค์กรภายนอก  ได๎รับ
รางวัลทั้งระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  จํานวนมาก 
 2.  นักเรียน  นักศึกษา  สอบผํานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 ประชาสัมพันธ์  แนะแนวให๎นักเรียนเข๎าศึกษาในระบบทวิภาคีของแตํละสาขาวิชาให๎มี               
จํานวนผู๎เรียนเพ่ิมข้ึน 
  

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 จัดโครงการพัฒนาระบบทวิภาคีสูํความเป็นเลิศตํอไป  โดยเปิดสอนในสาขาวิชาเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 ประเด็นการประเมิน  1 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎มีการจัดกิจกรรมด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ  วัฒนธรรมไมํน๎อยกวํา  5  กิจกรรมและกํากับดูแลให๎ผู๎เรียนแตํละคนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา 
1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการแหํเทียนพรรษา  ถวายผ๎าอาบน้ําฝน  ประจําปี  2560  ณ  วัดคลองโพธิ์          
พระอารามหลวง  และวัดธรรมาธิปไตย  วันที่  7  กรกฎาคม  2560 
 2.  กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ               
(วันแมํแหํงชาติ)  ระหวํางวันที่  1-16  สิงหาคม  2560  
 4.  โครงการไหว๎ครูและมอบทุนการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  15  มิถุนายน  
2560  ณ  โดมแก๎วเจ๎าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
 5.  โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย  ประจําปี  2560  วันที่  25  ตุลาคม  2560 
ณ  โดมแก๎วเจ๎าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการแหํเทียนพรรษา  ถวายผ๎าอาบน้ําฝน  ประจําปี  
2560  ณ  วัดคลองโพธิ์  พระอารามหลวง  และวัดธรรมาธิปไตย  จํานวน  2,367  คน   
 2.  นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ  (วันแมํแหํงชาติ)  จํานวน  2,367  คน 
 3.  ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการไหว๎ครู
และมอบทุนการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2560  วันที่  15  มิถุนายน  2560  ณ  บริเวณโดม 
แก๎วเจ๎าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  จํานวน  2,367  คน  
 5.  นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย  ประจําปี  2560  
จํานวน  2,367  คน   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๒ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎มีการจัดกิจกรรมด๎านการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมไมํน๎อยกวํา       
5  กิจกรรม  และกํากับดูแลให๎ผู๎เรียนแตํละคนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา  1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  (ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจําปี
งบประมาณ  2560) 



 
 

 2.  โครงการลูกเสือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา 
 3.  โครงการนักบัญชีจิตอาสาพัฒนาวัดพระแทํนศิลาอาสน์   
 4.  โครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์  ประจําปีการศึกษา  2560  โดยนักศึกษา  ระดับ 
ปวส.  2/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5.  โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มีการบํารุงดูแลรักษาพันธุ์ไม๎  จํานวน  180  ชนิด  มีนักเรียน  นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจําปีงบประมาณ  
2560  จํานวน  2,390  คน   
 2.  นักเรียน  นักศึกษา  โครงการลูกเสือพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา  จํานวน  310  คน   
 3.  นักเรียนระดับ ปวช.  3/4  สาขาวิชาการบัญชี  เข๎ารํวมโครงการนักบัญชีจิตอาสาพัฒนา
วัดพระแทํนศิลาอาสน์   จํานวน  34  คน    
 4.  นักศึกษา  ระดับ ปวส.  2/2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เข๎ารํวม โครงการจิตอาสา
บําเพ็ญประโยชน์  ประจําปีการศึกษา  2560  จํานวน  45  คน 
 5.  นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเข๎ารํวมโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  จํานวน  30  คน 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๓ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎มีการจัดกิจกรรมด๎านการกีฬาและนันทนาการ  ไมํน๎อยกวํา 
5  กิจกรรม  และกํากับดูแลให๎ผู๎เรียนแตํละคนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา  1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการ  Sports  U.V.C To Be number One  
 2.  โครงการเข๎าคํายพักแรมและทําพิธีเข๎าประจํากองลูกเสือวิสามัญ  ประจําปีการศึกษา  
2560 
 3.  โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน  ASEAN’S DAY   
 4.  โครงการนําความรู๎สูํอาเซียน  (KNOWLEDGE  OF  ASEAN) 
 5.  โครงการแขํงขันลีลาศ  ปีการศึกษา  2560 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  นักเรียน  นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ  Sports  U.V.C To Be number One  จํานวน  
2,367  คน    
 
 2.  นักเรียน  ระดับ ปวช. 1  เข๎ารํวมโครงการเข๎าคํายพักแรมและทําพิธีเข๎าประจํากองลูกเสือ
วิสามัญ  ประจําปีการศึกษา  2560  จํานวน  518  คน  
 3.  นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมกิจกรรมวันสถาปนาอาเซียน  ASEAN’S DAY  ประจําปี
การศึกษา  2560  จํานวน  2,367  คน   
 4.  นักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการนําความรู๎สูํอาเซียน  (KNOWLEDGE  OF  ASEAN) 
จํานวน  2,367  คน    
 5.  นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการแขํงขันลีลาศ  ประจําปีการศึกษา  2560  จํานวน  281  คน   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๔ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎มีการจัดกิจกรรมด๎านการสํงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไมํน๎อยกวํา  5  กิจกรรมและกํากับดูแลให๎ผู๎เรียนแตํละคนเข๎ารํวมกิจกรรม                
ไมํน๎อยกวํา  1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการครูและบุคลากรต๎นแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรม  และน๎อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต 
 2.  โครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอําน  ปีการศึกษา  2560  
 3.  โครงการสัปดาห์ห๎องสมุด  “อาชีวะรักการอํานพัฒนาสูํอาเซียน” 
 4.  “โครงการออมเพ่ือพํอ”  โดยธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 4.  “โครงการออมเพ่ือแมํ”  โดยธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม  และน๎อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาใช๎ในการ
ดํารงชีวิต 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอําน  ปีการศึกษา  
2560   จํานวน  83  คน  และนักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการรักการอําน  ปีการศึกษา  2560  
จํานวน  2,367  คน     
 4.  ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการออมเพ่ือ
พํอ  จํานวน  4,178  บัญชี  เป็นเงิน  3,054,573.81  บาท  
 5.  ผู๎บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  เข๎ารํวมโครงการออมเพ่ือ
แมํ  จํานวน  4,079  บัญชี  เป็นเงิน  3,118,085.81  บาท 
 



 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 ประเด็นการประเมิน  ๕ 
 สถานศึกษาสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎ผู๎เรียนใช๎ความรู๎  ความสามารถ  ทํางานโดยใช๎กระบวนการ
กลุํมในการบริการวิชาการ  วิชาชีพหรือทําประโยชน์ตํอชุมชน  สังคม  ไมํน๎อยกวํา  5  กิจกรรมและ
กํากับดูแลให๎ผู๎เรียนแตํละคนเข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวํา  1  กิจกรรม 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
ตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน  (Fix  it  Center)  ศูนย์
วัดศรีสะอาด  อ. ตรอน  จ. อุตรดิตถ์  ประจําปี  2560 
 2.  โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ  Education  to  Empolyment  Vocational  
Boot  Camp  ครั้งที่  2 
 3.  โครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ  TOP  UP  OTOP   
 4.  เข๎ารํวมโครงการออกหนํวยบําบัดทุกข์บํารุงสุข  สร๎างรอยยิ้มแกํประชาชน  จังหวัด
อุตรดิตถ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์รํวมกับจังหวัดอุตรดิตถ์   
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  ประชาชนเข๎ารับบริการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือ
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํตลาดแรงงาน  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซํอมสร๎างเพื่อชุมชน  
(Fix  it  Center)  ศูนย์วัดศรีสะอาด  อ. ตรอน  จ. อุตรดิตถ์  ประจําปี  2560  จํานวน  350  คน  
มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  ( X = 3.81,  S.D. = 0.52)   
 2.  ประชาชนเข๎ารับบริการโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ  Education  to  
Empolyment  Vocational  Boot  Camp  ครั้งที่  2  จํานวน  140  คน 
 3.  ประชาชนเข๎ารํวมโครงการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ  TOP  UP  OTOP  จํานวน  87  
คน  มีผลการประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด ( X  = 4.53, S.D. = 0.35) 
 4.  ประชาชนเข๎ารับบริการโครงการออกหนํวยบําบัดทุกข์บํารุงสุข  สร๎างรอยยิ้มแกํประชาชน  
จังหวัดอุตรดิตถ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์รํวมกับจังหวัดอุตรดิตถ์  จํานวน  1,569  คน   
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 
 
 



 
 

 จุดเด่น  
 สถานศึกษาได๎จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรมอยํางหลากหลายและสนองตอบตํอ
นโยบาย 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 

มาตรฐานที่  4  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด๎วยการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 
 ประเด็นการประเมิน 
 1.  สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนา        
การจัดการศึกษาที่มํุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสํวนรํวมของครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู๎เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 2.  สถานศึกษาได๎ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.  สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให๎มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.  สถานศึกษาได๎จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 5.  สถานศึกษาได๎จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คําสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุตรดิตถ์ที่  156/2561 
 2.  แตํงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  คําสั่งวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ท่ี  169/2561 
 3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 - 2564 
 4.  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุํง
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 5.  จัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  
2560 
 



 
 

 6.  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 7.  สร๎างเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 1.  มาตรฐานสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ประจําปี  2560  สอดคล๎องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559   
 2.  สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา  มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ  อยูํในระดับมากที่สุด  ( X = 4.64,  S.D. = 0.39) 
 3.  สรุปผลการประเมินประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2560 – 2564  อยูํในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.43,  S.D. = 0.43) 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
   ผําน     ไมํผําน 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก (5 คะแนน)     ดี (4 คะแนน) 
   พอใช๎ (3 คะแนน)     ต๎องปรับปรุง (2 คะแนน) 
   ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน ( 1 คะแนน) 
 

 จุดเด่น   
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  โดยมีครูและ
บุคลากรทุกคนมีสํวนรํวม 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559  โดยครูและบุคลากร 
ทุกคนมีสํวนรํวม 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา  
 1.  จัดทําโครงการพัฒนาให๎ความรู๎  ความเข๎าใจ  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559   
 2.  พัฒนาครูและบุคลากร  ได๎รู๎หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2559   
 
 
 
 



 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ีมีการพัฒนา 
 ประเด็นการประเมิน 
 ร๎อยละของจํานวนตัวบํงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบํงชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 

 การด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 การดําเนินงานประเมินทุกตัวบํงชี้  โดยมีข๎อมูลเอกสารหลักฐานในแตํละตัวบํงชี้ 
 

 ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 จํานวนตัวบํงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบร๎อยละกับจํานวนตัวบํงชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน  ตั้งแตํตัว
บํงชี้ที่  1.1 – 4.1  ตัวบํงชี้ทีม่ีการพัฒนา  มีเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  ตัวบํงชี้ที่มีคําคะแนนหรือมีระดับคุณภาพในปีที่ผํานมา  “ดีมาก”  และระดับคุณภาพใน
ปัจจุบัน  “ดีมาก”  มีจํานวน  12  ตัวบํงชี ้
 2.  ตัวบํงชี้ที่มีคําคะแนนหรือมีระดับคุณภาพในปีที่ผํานมา  “ดี”  และระดับคุณภาพในปี
ปัจจุบัน  “ดี”  มีจํานวน  2  ตัวบํงชี้ 
 

 ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
 ให๎เทียบบัญญัติไตรยางศ์  ทศนิยมสองตําแหนํงไมํปัดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตํ 
ร๎อยละ  80  ขึ้นไป  เทียบได๎คําคะแนน  5.00 
 

      จํานวนตัวบํงชี่ที่มีการพัฒนา 
           จํานวนตัวบํงชี้ทั้งหมดท่ีมีการประเมิน 
 
      =         13  
        14  

      =     92.86 
 

 สูตรค านวณ 
  คําคะแนน  =  ร๎อยละจากประเด็นการประเมิน  x  5 
      80 
       =      92.86  
        80  

       =     5.81 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51-5.00 ดีมาก 
3.51-4.50 ดี 
2.51-3.50 พอใช๎ 
1.51-2.50 ต๎องปรับปรุง 
0.00-1.50 ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน 

 

X 100 ร๎อยละ      = 

X 100 

X  5 



 
 

 สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ 
   ดีมาก    ดี    พอใช๎ 
   ต๎องปรับปรุง    ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน  
 
 

 จุดเด่น  
 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่  4 

 สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 

 
 4.1.1  ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน    12    ตัวบํงชี ้
 4.1.2  ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ดี”    จํานวน      2    ตวับํงชี ้
 4.1.3  จํานวนตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “พอใช๎”  จํานวน      -     ตัวบํงชี ้
 4.1.4  จํานวนตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุง”  จํานวน      -     ตัวบํงชี ้
 4.1.5  ตัวบํงชี้ที่อยูํในระดับคุณภาพ “ต๎องปรับปรุงเรํงดํวน” จํานวน      -     ตัวบํงชี ้
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
   ตัวบํงชี้ที่ 1.1 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 1.2 4.86 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2   
   ตัวบํงชี้ที่ 2.1 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 2.2 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 2.3 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 2.4 4.00 ดี 
   ตัวบํงชี้ที่ 2.5 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 2.6 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
   ตัวบํงชี้ที่ 3.1 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 3.2 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 3.3 4.00 ดี 
   ตัวบํงชี้ที่ 3.4 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
   ตัวบํงชี้ที่ 4.1 5.00 ดีมาก 
   ตัวบํงชี้ที่ 4.2 5.00 ดีมาก 

 



 
 

4.2  สรุปจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  

       4.2.1  จุดเด่น   
  1.  สถานศึกษามีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและ              
เป็นกระบวนการคุณภาพของผู๎สําเร็จการศึกษา  เป็นที่พึงพอใจและความต๎องการของสถานประกอบการ 
  2.  สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได๎ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
  3.  ผู๎บริหารสถานศึกษามีภาวะผู๎นําสูงและบริหารสถานศึกษาได๎ตามนโยบายสําคัญ
ของหนํวยงานต๎นสังกัด 
  4.  สัดสํวนจํานวนครูและบุคลากรกับจํานวนนักเรียน นักศึกษา อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากําลัง  ครูและบุคลากรมีความสามัคคี  รํวมแรงรํวมใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มศักยภาพ 
  5.  สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ สะอาด เรียบร๎อย 
รํมรื่น  สวยงามและปลอดภัย 
  6.  ได๎รับความรํวมมือจากบุคคล  ชุมชน  สมาคม  ชมรม  สถานประกอบการ               
ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน 
  7.  ครูผู๎สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ครบถ๎วน มีการนิเทศติดตาม การวัดผลและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล  มีบันทึกหลังสอน  และจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  คิดเป็นร๎อยละ  100 
  8.  ทุกสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ 
  9.  ผู๎ เรียนเป็นผู๎นําในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได๎ตามนโยบายสําคัญของ
หนํวยงานต๎นสังกัด 
  10.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาได๎อยําง
เป็นระบบและตํอเนื่อง  โดยทุกคนมีสํวนรํวม 
 

       4.2.2  จุดที่ควรพัฒนา   
  1.  พัฒนาระบบครูที่ปรึกษา  เพ่ือติดตามดูแลพฤติกรรมของผู๎เรียนอยํางใกล๎ชิด             
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน 
  2.  ระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชน  สํงเสริม  สนับสนุน  ให๎ทุกสาขาวิชาได๎รับ
การสํงเสริม  จัดทํา  การประกวด  การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์                 
งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน 
 

       4.2.3  ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
  1.  จัดทําโครงการวิจัยลดปัญหาการออกกลางคันของผู๎เรียน 
  2.  โครงการระดมทรัพยากรทุนเพ่ือสํงเสริม  สนับสนุน  ผลิตโครงงาน  นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์ของผู๎เรียนในแตํละปีการศึกษา 
  3.  โครงการ  Open  House  แนะแนวศึกษาตํอในระบบทวิภาคี 
 

       4.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  1.  พัฒนาเป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  2.  พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
 

  3.  สนับสนุน  สํงเสริม  การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและทวิศึกษาเพ่ิมขึ้น
ครบทุกสาขาวิชา 
  4.  ผลิตและพัฒนากําลังคนด๎านวิชาชีพอยํางมีคุณภาพและพอเพียงกับความต๎องการ
พัฒนาประเทศ 
  5.  สํงเสริมความรํวมมือทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ในการจัด
อาชีวศึกษา 
  6.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
  7.  เพ่ิมศักยภาพกําลังคนด๎านวิชาชีพให๎มีสมรรถนะด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม               
ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 
  8.  สํงเสริมและพัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการจัดการอาชีวศึกษา 
  9.  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให๎มีสมรรถนะสอดคล๎องกับบริบท
ความเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข้อมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษา 

 

 

 


