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สวนที่ 1
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน
ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
1) รอยละ 99.13 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
2) รอยละ 54 ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3) ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว
4) ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน ระดับนานาชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1
รางวัล
5) รอยละ 91.59 ของผูสำเร็จการศึกษา
6) รอยละ 100 ของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีผลการประเมิน อวท.
ระดับเหรียญทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาดใหญ)
7) รอยละ 99.72 ของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
8) ผลการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับปวช. ชนะเลิศระดับจังหวัด รองชนะเลิศระดับภาค
และระดับปวส. ชนะเลิศระดับจังหวัด รองชนะเลิศระดับภาค
9) ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
10) รอยละ 59.26 ของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
11) ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
12) รอยละ 92.85 ของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
13) รอยละ 95.17 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
14) รอยละ 100 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
15) รอยละ 87.14 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
16) รอยละ 89.54 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการ

เรียนการสอน
17) ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
18) ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
19) ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
20) ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
21) ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
22) รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดแก 1) ระดับ
จังหวัด รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จำนวน 14 รางวัล 2) ระดับภาค รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล
Honor Awards จำนวน 1 รางวัล
23) ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
24) ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
25) ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
26) ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
27) ผูเรียนผานการศึกษาภาษาตางประเทศตามโครงสรางหลักสูตร หรือเขารวมกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศของสถานศึกษา และมีผลการแขงขันทักษะพื้นฐาน ทักษะสุนทรพจน
ภาษาจีนกลาง ระดับนานาชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
1.1.2 ผลลัพธ (Outcome)
1) ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขา
วิชาที่เรียน
2) ผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
3) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี
4) สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน
ที่กำกับดูแลสถานศึกษา
5) สถานศึกษามีหลักสูตรทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
6) การจัดการเรียนการสอนตอบสนองความตองการของผูเรียน
7) สถานศึกษาใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

8) ผูเรียนและคนในชุมชนเขาสูสังคมแหงการเรียนรู
9) นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และ
เผยแพรสูสาธารณชน
1.1.3 ผลสะทอน (Impact)
1) องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการจัดการ
ศึกษา
1.2 จุดเดน
1. ผูเรียนสวนใหญผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกเมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตาม
โครงสรางหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับสูง รอยละ 99.13 มีทักษะวิชาชีพที่มี
คุณภาพยอดเยี่ยม
2. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนในการเปนผูประกอบการ เชน
การอบรมความรูเพื่อสรางผูประกอบการใหม การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
3. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปรากฎผลจากการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด คือ การแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพระดับชาติ ไดรับรางวัล
คุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง จำนวน 7 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 6 รายการ และเหรียญ
ทองแดง จำนวน 7 รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ และในการแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ
ระดับชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเปนสถานศึกษาอันดับ 1 ที่ไดรับรางวัลคุณภาพมาตรฐานมากที่สุด
และไดรางวัลคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทองมากที่สุดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
4. สถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาจัดงานปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักเรียนนักศึกษาใหม
6. สถานศึกษามอบหมายใหครูที่ปรึกษาอบรม แนะแนว นักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกสัปดาห (อป.06)
7. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนดไดเปนอยางดี โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนจบตามเกณฑที่กำหนดไว
และลดปญหาการออกกลางคัน
8. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
รวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผลการประเมิน อวท. เปนองคกรมาตรฐานดี
เดน ระดับเหรียญทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาดใหญ)
9. สถานศึกษามีกระบวนการในการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ทำใหไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปน

จริง สามารถติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา
ในการมีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
10. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ คือ ศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงานประสานกับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีหลักสูตรสมรรถนะรวมกับสถานประกอบ
การ ใชหลักสูตรและติดตามประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
11. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือรายวิชาเพิ่มเติม ดวยการเพิ่มหนวยการเรียน ปรับหนวยการเรียนใหทันตอยุคสมัย
ในหลายสาขาวิชา และมีหลักฐานปรากฎ ตลอดจนมีการนำไปใชจริง จำนวน 4 ประเภทวิชา 16 สาขาวิชา
12. แผนการจัดการเรียนรูจัดทำเปนมาตรฐานตามรูปแบบอยางถูกตอง และมีการใชกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำสูปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ การวัดและประเมินผลสอดคลองกับใบงาน ใบ
มอบหมายงานเปนไปตามสมรรถนะที่ตองการวัด มีการบันทึกหลังการสอน เพื่อไปไปสูการพัฒนาการแกปญหา
การทำวิจัยในชั้นเรียน
13. แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาเนนสมรรถนะ เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรูสูปฏิบัติไดดี เปน
ระบบ มีกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดผลประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เปนไปตามจุด
ประสงครายวิชา นำไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกๆ ภาคเรียน พรอมทั้งมีผู
เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูกอนสงใหกับฝายวิชาการ
15. ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จัดทำแผนการเรียนรูอยางถูกตองเปนระบบ เนนผู
เรียนเปนสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ปรากฏกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผล การบันทึกหลังสอน มีการจัดทำสื่อ นวัตกรรม
มาใชในการเรียนการสอนที่ทันสมัย หลากหลาย และสอดคลองกับเรื่อง เนื้อหา และสมรรถนะที่ตองการ
16. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามครูผูสอนในการสงเอกสารการสอนที่ประกอบดวยแผนการสอน สื่อการ
สอน งานวิจัย รวมถึงโครงการสอนทุกรายวิชาทุกภาคเรียน
17. ครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใช
เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่น
ตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
18. ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ตนเอง และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาก
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลงานหรือนวัตกรรมไดรับการยอมรับหรือเผยแพรอยูในระดับยอดเยี่ยม
19. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสม่ำเสมอ สงผลใหครู บุคลากร และนักเรียน
นักศึกษาสามารถใชงานในการเรียนการสอนไดเต็มที่

20. หองปฏิบัติการมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน
21. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและมีศูนยขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณ
และจัดเก็บอยางเปนระบบ นำมาใชไดสะดวกรวดเร็ว
22. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบขอมูล
สารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการจัดการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
23. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการที่ครบถวนทุกสาขาวิชาใชในการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณ
ทั้งในภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
24. สถานศึกษามีการบริหารจัดการหองเรียน หองปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน
25. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานที่หองเรียน หอง
ปฏิบัติการแหลงเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีเพียงพอสำหรับผูใชงานหรือผูรับบริการซึ่งสอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา
่ 26. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา น้ำประปา การสื่อสาร และความ
ปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ
27. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ หองอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความพรอมและ
เพียงพอตอการคนควา มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ สื่อการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา อยูในระดับคุณภาพสูงสุด
คือ ยอดเยี่ยม
28. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการระบบสารเสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลาบุคลากรและงบ
ประมาณ และมีผูดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และนำมาใชประโยชนไดดีในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
29. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบและดำเนินการอยางตอ
เนื่อง สามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสาขาวิชาที่เปดสอนระบบทวิภาคี และทั้ง
ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี มีการลงนามความรวมมือ MOU สถานประกอบการมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และสงผลใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำ 100%
30. สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภาคี การจัดการเรียนการสอน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีอยางเปนระบบ
31. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสถานศึกษาประกอบการ บุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนทรัพยากรตาง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน

32. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย และคณะกรรมการ
สมาคมผูปกครองและครู มีการจัดประชุมสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมโดยมีการแตงตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อประชุมชี้แจงตอที่ประชุมครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเปนประจำอยางตอเนื่้อง
33. ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคสากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และสถานศึกษามีการใชนวัตกรรมในการบริหาร
สถานศึกษา
34. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนทั้งบุคลากร เงินทุน วัสดุ ครุภัณฑ
อยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ มีการขออนุญาตดำเนินการและรายงานผล ตลอดจนสถานประกอบการเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอนทุกปการศึกษา
35. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและ
ตางปรเทศ ในดานผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ คุรุภัณฑ
และมีการประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง
36. สถานศึกษามีแผนงานมีโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ การสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ
37. สถานศึกษาไดดำเนินการบริการชุมชนและจิตอาสาในทุกสาขาวิชาอยางสม่ำเสมอตอเนื่อง ปรากฏผล
งานเดนชัด ทั้งในรายวิชาโครงการ หลักสูตรระยะสั้น จิตอาสาทำความดี และการบริการชุมชน ศูนย Fix-it
โดยมีสวนรวมของผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
วิชาชีพ สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
38. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ รวมสรางสรรค หรืองาน
วิจัยมีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา มีการนำไปใช
ประโยชนจริง และไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย ระดับสถานศึกษา จำนวน 14 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล Honor
Awards ระดับภาค จำนวน 1 รางวัล
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. นักเรียนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รอยละ 54 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพปานกลาง จึงควรพัฒนา
ผลการทดสอบใหมีคาทดสอบที่สูงขึ้น
2. การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการประกวดแขงขันทางดาน
ทักษะวิชาชีพ ในระดับนานาชาติเพิ่มจำนวนมากขึ้น

3. การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายทุกคนใหผานการพัฒนาและประสบสำเร็จสูการ
เปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู
ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใหมีผลการประเมินศูนยบม
เพาะผูประกอบอาชีวศึกษาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
4. การสงเสริม สนับสนุนใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยกับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา
6. ครูผูสอนทุกคนควรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหมีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ แลวนำ
ผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน จะตองมีนวัตกรรมจากการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร และควรมีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง
ตอป
7. การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหครอบคลุมตามจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนท้ั้งหมดของสถานศึกษา
8. บางสาขาวิชายังไมมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
9. สถานศึกษาควรทำความรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ควรใหมีหลากหลาย
สาขาวิชาเนื่องจากในปจจุบันจำกัดเพียงไมกี่สาขาเทานน
10. การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่มี
การนำไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศ หรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับนานาชาติ
1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมกอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่องและ
สรางความตระหนักใหนักเรียนนักศึกษาไดมอบเห็นความสำคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. การจัดทำโครงการเตรียมความพรอมสำหรับการสอบ V-NET โดยการติวเขมกอนสอบ V-NET เพื่อ
ทบทวนความรูใหผูเรียนกอนเขารับการทดสอบ
3. สถานศึกษาควรนำแนวขอสอบของแตละวิชาในขอสอบ V-NET มาวิเคราะหและจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองตอเนื่อง
4. สถานศึกษาควรสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชาตระหนักถึงความสำคัญ ของ
การเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ โดยการจัดอบรมแกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแตละสาขาวิชา และใหฝก
เปนผูประกอบการสรางศูนยบมเพาะของสาขาวิชาตนเองทุกสาขาวิชา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนกลุม
เปาหมายทุกคน

5. สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาหลักสุตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ครบทุกสาขาวิชา หรือสาขา
งาน โดยมี 1) การศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 2) การประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอ
เนื่อง 3) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชากับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ 4) การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 5) การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
6. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
7. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ และโครงการ
พัฒนาการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญสำหรับครูผูสอน โดยกำหนดให
แผนการจัดการเรียนรูจะตองประกอบดวย การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชย PjBL,
Active Learning, STEM Education มีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการกำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีที่หลากหลาย
8. สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหมเพื่อตอบสนองการ
จัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน
9. งานวิชาการและงานบุคลากรควรรวมมือกันจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูผู
สอนที่หลากหลาย และจัดทำโครงการเผยแพรนวัตกรรมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีการสงเสริม
สนับสนุนใหนำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนามาใชในการเรียนการสอน โดยกำกับติดตามครูผูสอนให
รายงานผลเสนอตอสถานศึกษา
10. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมตามจำนวนหองเรียน
หองปฏิบัติการที่ใชในจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
11. สถานศึกษาควรเปดสอนระบบทวิภาคีใหครบทุกแผนกวิชา เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนที่
สนใจ
12. สถานศึกษาควรทำความรวมมือกับสถานศึกษาในตางประเทศเพิ่มเติมในสาขาวิชาตาง ๆ ใหหลาก
หลายมากขึ้นเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ
2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ไดสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ เพื่อให
สถานศึกษาไดรับการยอมรับยกยองในการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ

รอยละ 99.13 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
2. ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
รอยละ 54 ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
3. ผูเรียนมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว
4. ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
4.1 ระดับหนวยสถานศึกษา
1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30 รางวัล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 28 รางวัล
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 27 รางวัล
4.2 ระดับจังหวัด
1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 32 รางวัล
4.3 ระดับภาค
1) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 9 รางวัล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล
4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
5) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล
6) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล
7) รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
8) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
4.4 ระดับชาติ
1) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
4) รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
5) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
6) รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
7) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล
4.5 ระดับนานาชาติ

1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
5. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
รอยละ 91.59 ของผูสำเร็จการศึกษา
6. การดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
รอยละ 100 ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีผลการประเมิน อวท. ระดับ
เหรียญทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาดใหญ)
7. การสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
รอยละ 99.72 ของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
8. การพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเขียนแผนธุรกิจ
8.1 ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ 3 ดาว
8.2 ผลการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
1) ระดับปวช.
- ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
- ระดับภาค
รองชนะเลิศ
2) ระดับปวส.
- ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
- ระดับภาค
รองชนะเลิศ
9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
10. การปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
รอยละ 59.26 ของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับ
รุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
11. การยอมรับคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
12. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชเปนแบบอยางในการ
จัดการเรียนการสอน
รอยละ 92.85 ของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำ
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน
13. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
รอยละ 95.17 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

14. คุณภาพการบริหารจัดการชีั้นเรียน
รอยละ 100 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
15. สมรรถนะของครูผูสอน
รอยละ 87.14 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
16. คุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รอยละ 89.54 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน
17. การเขามาใชบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
18. การมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
19. การมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
20. การมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
21. การใหบริการชุมชนและจิตอาสา
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
22. การนำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชนหรือเผย
แพร
รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไดแก
1) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จำนวน 14 รางวัล
2) ระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards จำนวน 1 รางวัล
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
ในปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไดจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ดังนี้
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอยละ 99.13 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก
2. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
2.1 ระดับหนวยสถานศึกษา
1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30 รางวัล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 28 รางวัล
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 27 รางวัล
2.2 ระดับจังหวัด
1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 32 รางวัล
2.3 ระดับภาค
1) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 9 รางวัล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล
4) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
5) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล
6) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล
7) รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
8) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
2.4 ระดับชาติ
1) รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
4) รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
5) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
6) รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
7) รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล
2.5 ระดับนานาชาติ
1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
3. การดูแลและแนะแนวผูเรียน
รอยละ 91.59 ของผูสำเร็จการศึกษา
4. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
รอยละ 100 ของผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค มีผลการประเมิน อวท. ระดับ
เหรียญทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาดใหญ)

5. การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
รอยละ 99.72 ของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบ
การ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
6. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
รอยละ 80 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ
7. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
รอยละ 92.85 ของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ
8. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 92.85 ของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน
9. การจัดการเรียนการสอน
รอยละ 95.17 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
10. การบริหารจัดการชั้นเรียน
รอยละ 100 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน
11. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
รอยละ 87.14 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
12. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
รอยละ 89.54 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
13. การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
14. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารมที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู
15. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบ
การสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
16. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
รอยละ 100 ของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
17. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ภายในประเทศไมต่ำกวา 160 Mbps และความเร็วภายนอกประเทศ

ไมต่ำกวา 100 Mbps (ความเร็ว 160/100 Mbps) และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา
18. การสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ
รอยละ 100 ของผูเรียนกลุมเปาหมายศึกษาภาษาตางประเทศตามโครงสรางหลักสูตร หรือเขารวม
กิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศของสถานศึกษา
19. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
รอยละ 100 ของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
20. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
21. การบริการชุมชนและจิตอาสา
กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 12 กิจกรรม
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
การแขงขันทักษะวิชาชีพ
4.1 ความเปนมาและความสำคัญ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบายเรงรัดพัฒนาการผลิตกําลังคนใหมีความรู
ทักษะ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รูจักทํา
งานเปนทีม อีกทั้งสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไมวาจะเปนดานวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการประกอบ
อาชีพอิสระ นอกจากนั้นสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรมวิชาชีพ พ.ศ.2561 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการ
ศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ในประเด็นการประเมิน 1.1 ดานความรู โดยผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง
ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี
และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ประเด็นการประเมิน 1.2
ดานทักษะและการประยุกตใช โดยผูเรียนตองมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํา
รงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ยังไดกําหนด
แนวทางการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ประเด็นการประเมิน
1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ โดยสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษากําหนด หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ดังนั้นการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จึง

เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหนักเรียน นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรูความสามารถทางดานวิชาการ และวิชาชีพ
ดังนั้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงไดจัดกิจกรรมดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล เกียรติบัตรทางดานวิชาชีพ
2. เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพแกนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงออกทางความสามารถทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ
4.3 วิธีการดำเนินงาน
1. ประชุมวางแผนผูที่เกี่ยวของ
2. เสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการ
3. ดำเนินการตามโครงการ
4. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน
4.4 ผลการดำเนินงาน
1. เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 95 คน
2. เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
1) ระดับหนวยสถานศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 28 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 27 รางวัล
2) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 32 รางวัล
3) ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 9 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 3 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
4) ระดับชาติ

- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล
5) ระดับนานาชาติ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล
3. ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน
ผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
4.5 ประโยชนที่ไดรับ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเขารวมกิจกรรม
3. นักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ
4. เพื่อเปนการเตรียมตัวใหผูเรียนมีทักษะในการเขารวมการแขงขันทักษะทั้งในระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติตอไป

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ขอมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย 57000
โทรศัพท 053-713036

โทรสาร 053-711561

E-mail chiangrai03@vec.mail.go.th

Website http://www.cvc.ac.th

ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เริ่มกอตั้งเปนสถานศึกษาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2481 ใชชื่อวา
โรงเรียนชางทอผา โดยใชสถานที่ของโรงเรียนดำรงราษฎรสงเคราะหเชียงราย ตอมาในป พ.ศ. 2482 จึงยายมาตั้ง
ณ สถานที่ปจจุบัน เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร 2 งาน
6.7 ตารางวา และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนการชางสตรี เมื่อ พ.ศ. 2490 ในป พ.ศ. 2495 ยายมาอยูในสังกัดกอง
โรงเรียนการชาง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนสมัยนั้น ยังคงทำการสอนวิชาเกี่ยวกับการ
ตัดเย็บเสื้อผา และการชางสตรี ตอมาไดปรับปรุงเปนหลักสูตรสายอาชีพ ทำการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร แบง
เปนแผนกวิชาชีพ เชน แผนกผา อาหาร และ คหกรรมศาสตรทั่วไป ทำการสอนตลอดมาจนถึงป 2507 ไดรับ
การชวยเหลือใหเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ พ.ศ. 2519 ไดรวมกับโรงเรียนการชางเชียงราย ยกฐานะเปนวิทยาลัยใช
ชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จนกระทั่งในป พ.ศ. 2520 อยูในสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ในป พ.ศ. 2523 ไดแยกออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เขต 1 ตั้งเปนวิทยาลัยใหม แตยังคงใชชื่อ
เดิม คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปด
สอนประเภทวิชาพณิชยกรรมเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2524 ไดทำการเปดสอนประเภทวิชาศิลปกรรม และตอมาในป
พ.ศ. 2546 ไดเปดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว พ.ศ. 2546 เปดสอน ระดับ ปวช. สาขาวิชา
เทคโนโลยีศิลปกรรม ป พ.ศ. 2549 เปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. 2550 เปด
สอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ประเภทวิชาศิลปกรรม ป พ.ศ. 2551 เปดสอน ระดับ ปวส.สาขา
วิชาสปา และความงาม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ป พ.ศ. 2556 เปดสอน ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติ
การ สาขาวิชาการทองเที่ยว (ตอเนื่อง) และเปดสอน ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระบทวิภาคี ป

พ.ศ. 2558 เปดสอน ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ตอเนื่อง) ป
พ.ศ. 2559 เปดสอน ระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ สาขาวิชาการบัญชี (ตอเนื่อง) และป พ.ศ. 2560 เปดสอน
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งใหเปนสถานศึกษา ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทำใหสถานศึกษา
ไดมีโอกาสเปดทำการสอน ระดับอุดมศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขยายเปดสาขา
วิชาชีพเพิ่มขึ้น อยางกวางขวาง มีการเปดสอนระบบปกติ และระบบทวิภาคี ปจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ขนาด และที่ตั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท
0-5371-3036 โทรสาร 0-5371-1561 ปจจุบันมีพื้นที่ 8 ไร 2 งาน 6.3 ตารางวา มีอาคารเรียนและปฏิบัติ
การ จำนวน 9 หลัง หอประชุมอยูชั้นลาง อาคาร 7 โรงอาหารอยูชั้นลางอาคาร 5 อาคารผลิตผล อาคารฝกปฏิบัติ
การชมพูพันธุทิพย ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และมีลานเอนกประสงค
ที่ตั้งบานพักครู ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปนที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ เชียงราย 43 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบล
เวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมพื้นที่จำนวน 4 ไร 1 งาน 10 ตารางวาประกอบดวยอาคารบานพักผูอำนวย
การ 1 หลัง อาคารบานพักครู 2 ชั้น 2 หลัง และแฟลต 4 ชั้น 1 หลัง
การจัดการศึกษา
จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวช. จำนวน 13 สาขาวิชา ไดแก
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการเลขานุการ
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
7. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
9. สาขาวิชาวิจิตรศิลป
10. สาขาวิชาการออกแบบ
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
12. สาขาวิชาการโรงแรม

13. สาขาวิชาการทองเที่ยว
จัดการเรียนการสอน ระดับ ปวส. จำนวน 14 สาขาวิชา ไดแก
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
9. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
10. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร
11. สาขาวิชาวิจิตรศิลป
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
13. สาขาวิชาการโรงแรม
14. สาขาวิชาการทองเที่ยว
จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี สายปฏิบัติการ (ตอเนื่อง) จำนวน 3 สาขาวิชา ไดแก
1. สาขาวิชาการทองเที่ยว
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาการบัญชี
สภาพชุมชน
จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเพื่อนบาน คือ ประเทศสหภาพ
พมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่รวม 7.29 ลานไร มีประชากร 1.28 ลานคน ซึ่งมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ ประเพณี และวัฒนธรรม มีเอกลักษณโดดเดน
สภาพเศรษฐกิจ
จังหวัดเชียงรายมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยมีมูลคาการผลิตรวม 35,190 ลานบาท ประชากรมีราย
ไดเฉลี่ย 31,448 บาท ตอคนตอป เปนลำดับที่ 14 ของภาคเหนือ และลำดับที่ 56 ของประเทศ รายไดหลักของ
จังหวัดเชียงราย คือภาคการเกษตร รอยละ 23.74 รองลงมา คือการคาปลีกคาสง รอยละ 23.30 และการบริการ
ดานอสังหาริมทรัพย รอยละ 6.63 ตามลำดับ เปนพื้นที่การพัฒนาตามแนวเหนือ - ใต (North - South

Economic Corridor) เชื่อมโยงถึงจีนตอนใต ภายใตโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ GMS
(โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง) และโครงการความรวมมือ ACMECS (กรอบ
ความรวมมือระหวาง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พมา ไทย และเวียดนาม) และเปนพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา
เปนเขตเศรษฐกิจชายแดนตามนโยบายของรัฐบาล
สภาพสังคม
สภาพทั่วไปดานสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลาย เนื่องจากแหลงที่ตั้ง
ของจังหวัดเชียงรายติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร และ สปป.ลาว ประชาชนสวนใหญ จึงมีความหลากหลายดาน
เชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษา อยางไรก็ตามจังหวัดเชียงรายมีความเปนอัตลักษณ สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกันได
อยางสงบสุขดวยมิตรไมตรีที่ดี นอกจากนั้นประชาชนใหความสำคัญกับการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่มี
ความผูกพันกับวิถีชีวิตความเปนอยู

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

728

0

69

797

ปวช.2

634

0

63

697

ปวช.3

635

0

43

678

รวม ปวช.

1997

0

175

2172

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

476

158

634

ปวส.2

412

173

585

รวม ปวส.

888

331

1219

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

867

648

74.74

ปวส.2

613

515

84.01

รวม

1480

1163

78.58

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

677

611

90.25

ปวส.2

596

555

93.12

รวม

1273

1166

91.59

ขอมูลบุคลากร
ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย
การ/ ผูชวยผูอำนวยการ

5

5

-

ประเภท

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรง
สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง

59

59

59

ขาราชการพลเรือน

0

-

-

พนักงานราชการครู

6

6

6

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครูพิเศษสอน

47

33

47

เจาหนาที่

29

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/
ฯ)

15

-

-

รวม ครู

112

98

112

รวมทั้งสิ้น

161

98

112

ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา

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

อุตสาหกรรม

0

0

0

พาณิชยกรรม

4

6

10

ศิลปกรรม

3

2

5

คหกรรม

3

3

6

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว

2

2

4

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1

1

2

รวมทั้งสิ้น

13

14

27

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

6

อาคารปฏิบัติการ

4

อาคารวิทยบริการ

1

อาคารอเนกประสงค

0

อาคารอื่น ๆ

0
รวมทั้งสิ้น

11

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

1560000.00

งบดำเนินงาน

8253300.00

งบลงทุน

8380000.00

งบเงินอุดหนุน

14378704.00

งบรายจายอื่น

9023450.00
รวมทั้งสิ้น

41595454.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“สามัคคี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาอาชีพ”
อัตลักษณ
“ทักษะเยี่ยม เปยมคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เอกลักษณ
“วิชาชีพเดน ผลิตภัณฑดี เปนที่ยอมรับ”
2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
มุงจัดการศึกษา อยางมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษาสูยุคไทยแลนด 4.0
พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ พัฒนาบุคลากรและระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูการบริการวิชาการ วิชาชีพ สูชุมชน พรอมทั้งขยายเครือขายความรวม
มือ ดานอาชีวศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ
5. สงเสริมและสนับสนุน สถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูที่เกี่ยวของกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) อยางมีคุณภาพ ดวยหลักสูตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
กระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนและผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานของสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ ทั้งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค สมรรถนะหลัก/สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตามความตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนา
บุคคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และสรางสังคมแหงการเรียนรู การขยายเครือขายความรวมมือทั้งในและตาง
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู และการจัดการความ
รู การสงเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สูไทยแลนด 4.0
ยุทธศาสตร
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) อยางมีคุณภาพ ดวยหลักสูตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
กระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนและผลิตผูสำเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานของสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ ทั้งคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค สมรรถนะหลัก/สมรรถนะทั่วไป และ
สมรรถนะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดตามความตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล รวมทั้งการพัฒนา
บุคคลากร งบประมาณ ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และสรางสังคมแหงการเรียนรู การขยายเครือขายความรวมมือทั้งในและตาง
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู และการจัดการความรู
การสงเสริม สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ สูไทยแลนด 4.0

กลยุทธ
1.1 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
1.2 พัฒนาผูสำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
2.1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีวศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานสากล
2.2 สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
2.3 พัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการใหมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.1 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหเปนเลิศดานวิชาการและวิชาชีพ
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.1 สงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ วิชาชีพสูชุมชนและสังคม
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการขยายเครือขายความรวมมือดานอาชีวศึกษากับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ภายใน
ประเทศ
5.1 สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการทำงานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
5.2 สงเสริมและพัฒนาผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
5.3 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรนักเรียนนักศึกษา อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และดำเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

แม็คโครมิตรแท โชหวย รวมพัฒนารานคาปลีก ประจำป 2561

ชนะ
บริษัท สยามแม็คโคร
ชาติ
เลิศ
จำกัด (มหาชน)

องคการวิชาชีพ มาตรฐานดีเดน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ

รางวัล
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

การประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ชื่อ ชนะ
สำนักงานคณะกรรมการ
ชาติ
ผลงาน "หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร"
เลิศ
การอาชีวศึกษา

รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
การประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ชื่อ
สำนักงานคณะกรรมการ
ชนะ ชาติ
ผลงาน "หองปฏิบัติการบริการหองพัก"
การอาชีวศึกษา
เลิศ
สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตย กับ แบบภาครัฐ

คณะกรรมการโครงการ
รางวัล
ชาติ สงเสริมคุณธรรมวิถี
อื่น ๆ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

การแขงขันเชียรลีดเดอร ในการแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุนอายุไม
ชนะ
สำนักงานคณะกรรมการ
เกิน 19 ป ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ปการ
ชาติ
เลิศ
การอาชีวศึกษา
ศึกษา 2561
รอง
การประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ชื่อ
ชนะ ภาค อาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผลงาน "หองศูนยการเรียนรูภาษาจีน"
เลิศ
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562
รายการ
การประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถาน
ศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษาตนแบบ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

วิทยาลัยการ
รางวัล
ชาติ อาชีวศึกษา
อื่น ๆ
ปทุมธานี

องคการ
ไดรวมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมพรอมคนเชียงรายในศตวรรษ
รางวัล
บริหารสวน
ที่ 21 โครงการสัมมมนาเชิงปฏิบัติการ" การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทองถิ่น
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด
ในจังหวัดเชียงราย"
เชียงราย
ศูนยสงเสริม
รอง
การประกวดโครงงาน ระดับ ปวช. การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากหัวปลีที่
และพัฒนา
ชนะ ภาค
มีผลตอการเติบโตของตนออนทานตะวัน
อาชีวศึกษา
เลิศ
ภาคเหนือ

รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

การประกวดโครงงาน ระดับ ปวส. การศึกษาฮอรโมนจากผลไมที่มีตอการเรงการ
เจริญเติบโต

ศูนยสงเสริม
รอง
และพัฒนา
ชนะ ภาค
อาชีวศึกษา
เลิศ
ภาคเหนือ

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาบาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
ภาค
เลิศ
จังหวัดนาน

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาบาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
ภาค
เลิศ
จังหวัดนาน

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค
จังหวัดนาน
เลิศ

การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค
จังหวัดนาน
เลิศ

การประกวดแขงขันนาฎศิลปไทยสรางสรรครวมสมัย ในกิจกรรมมหกรรมราชภัฎ
วิชาการ 2020 "ตอยอดความฝน สูความสำเร็จ ที่ CRRP"

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ จังหวัด ราชภัฎ
เลิศ
เชียงราย

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายปริวิชญ ไชยประเสริฐ
ผูบริหารดี ศรีอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะ
ชนะ
ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

นายศรากร บุญปถัมภ
ผูบริหารดี ศรีอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะ
ชนะ
ชาติ กรรมการการ
เลิศ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทรคำ
วันเยาวชนแหงชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน และสงเสริม
การมีสวนรวมของเยาวชน ประจำป 2561

ใหโดย

ชนะ
กรมกิจการเด็กและ
ชาติ
เลิศ
เยาวชน

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายเตชะตาธรรม เตชะตามี
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวศิริพันธ วงคคำลือ
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางกิตติ์ชญาห เมืองอินทร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษาจัง
จังหวัด
เลิศ
หวัเชียงราย

นางสาวสุปรียา สันอุดร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางพจนา นพรัตน
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวปนัดดา พึ่งศิลป
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบ
แหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสุรีย ทองกร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบ
แหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวพัชรี ฟวยฟุง
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบ
แหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวสุดารัตน ประชานุเคราะห
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 4 ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบ
แหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางอรพิน สืบทิม
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายกำพล ตรงเมธี
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพงษพิสิฐ ขันจันทรแสง
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายสุรชิต ทะยะธง
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายกมล สาริกานนท
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายกฤษฎา มาตัน
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวอารีย ชั่งชัย
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายมาโนช สุวรรณ
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายอรรพล ปยะลังกา
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายสุริยา ตะศรีเรือน
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปยมาส แกวอินตา
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสุพัตรา พรหมพิชัย
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวเพลาพิลาส พนมเทพ
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 6 ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การ
พัฒนาแอปพลิเคชั่นสปาชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสุวารี แปงณีวงค
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ
เสริมการบริหารกลามเนื้อมัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวปยมาส แกวอินตา
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ
เสริมการบริหารกลามเนื้อมัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวนุชจรี แกวเพียร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ
เสริมการบริหารกลามเนื้อมัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายรัตชานนท ปญญาฟู
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ
เสริมการบริหารกลามเนื้อมัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายธนากร โพธาชัย
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 7 ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ
เสริมการบริหารกลามเนื้อมัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวภรณทิพย มีสุข
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพีรรัตน อินตะวงค
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเมทินี ปญญาฟู
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายธนากร โพธาชัย
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจาหัวปลี

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวศุภนิชา โยปญเตี้ย
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไล
แมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายพิพัฒนพงศ ธิอินโน
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวสุปรียา สันอุดร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไล
แมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายเตชะตาธรรม เตชะตามี
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไล
แมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวมัลลิกา มีศิริ
ครูปรึกษา ประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไล
แมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายเอนกวงศ ยอดดำเนิน
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจง
ตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายรัตชานนท ปญญาฟู
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจง
ตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางปราถนา เชียงสง
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจง
ตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายพงษพิณิจ พรหมเนตร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจง
ตำแหนงระบบ Online

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสุพัตรา พรหมพิชัย
ชนะ
อาชีวศึกษา
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ง
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ เครื่องนับยาอัตโนมัติ
นางสมศรี แสงศรีจันทร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพิพัฒนพงศ ธิอินโต
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวว.วาณี ธุระพันธ
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อ
สำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางเคลื่อนไหว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวปยมาส แกวอินตา
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อ
สำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางเคลื่อนไหว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวนุชจรี แกวเพียร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อ
สำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางเคลื่อนไหว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสมศรี แสงศรีจันทร
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อ
สำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางเคลื่อนไหว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสุวารี แปงณีวงศ
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อ
สำหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางเคลื่อนไหว

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายเอนกวงศ ยอดดำเนิน
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ เครื่องใหอาหารสัตวเลี้ยงพรอม
ตรวจแบบเรียวไทม

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายรัตชานนท ปญญาฟู
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ เครื่องใหอาหารสัตวเลี้ยงพรอม
ตรวจแบบเรียวไทม

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวธัญญาณัฐ สระแกว
ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษ เครื่องใหอาหารสัตวเลี้ยงพรอม
ตรวจแบบเรียวไทม

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายเหมราช เมืองซื่อ
ครูผูควบคุมทีม กีฬาพุตซอล

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายเพทาย บำรุงจิตต
ครูผูควบคุมทีม กีฬาบาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายสุรชิต ทะยะธง
ครูผูควบคุมทีม กีฬาบาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายเพทาย บำรุงจิตต
ครูผูควบคุม กีฬาบาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางเสาวคนธ อาทนิตย
ครูผูควบคุมทีม กีฬาวอลเลยบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายจิรวัฒน วงกา
ครูผูควบคุมทีม กีฬาวอลเลยบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวภรณทิพย มีสุข
ครูผูควบคุมทีม กีฬาตะกรอหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพงษพินิจ พรหมเนตร
ครูผูควบคุม กรีฑา วิ่ง 100 เมตรชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพงษพินิจ พรหมเนตร
ครูผูควบคุม กรีฑา วิ่ง 200 เมตรชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพงษพินิจ พรหมเนตร
ครูผูควบคุม กรีฑาวิ่ง 4 x 400 เมตรหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพีระพงษ ดวงสนิท
ครูผูควบคุมทีม กีฬาวอลเลยบอลชาย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายศุภศานต รักสกุล
ครูผูควบคุมทีม กีฬาวอลเลยบอลชาย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายพงษพิสิษฐ ขันจันทรแสง
ครูผูควบคุมทีม กีฬาฟุตบอลชาย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายรัตชานนท ปญญาฟู
ครูผูควบคุมทีม กีฬาฟุตบอลชาย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวยุพิน ศิริขันแกว
ครูผูควบคุม กีฬาเปตองหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวยุพิน ศิริขันแกว
ครูผูควบคุมทีม กีฬาเปตองคูผสม

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสุพัตรา พรหมพิชัย
Honor Awards The Automatic Medicine counting machine (เครื่อง รางวัล
อาชีวศึกษา
ภาค
นับเม็ดยาอัตโนมัติ) ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงาน อื่น ๆ
จังหวัดสุโขทัย
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ
นางสมศรี แสงศรีจันทร
Honor Awards The Automatic Medicine counting machine (เครื่อง รางวัล
อาชีวศึกษา
ภาค
นับเม็ดยาอัตโนมัติ) ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงาน อื่น ๆ
จังหวัดสุโขทัย
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวศุภนิชา โยปญเตี้ย
Honor Awards The Automatic Medicine counting machine (เครื่อง รางวัล
อาชีวศึกษา
ภาค
นับเม็ดยาอัตโนมัติ) ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงาน อื่น ๆ
จังหวัดสุโขทัย
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ
นายพิพัฒนพงศ ธิอินโต
Honor Awards The Automatic Medicine counting machine (เครื่อง รางวัล
อาชีวศึกษา
ภาค
นับเม็ดยาอัตโนมัติ) ครูที่ปรึกษา ประเภทที่ 10 องคความรูการนำเสนอผลงาน อื่น ๆ
จังหวัดสุโขทัย
วิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ
นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล
ครูผูควบคุมทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นางสาวคฑามาศ เขาเมือง
ครูผูควบคุมทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รางวัล
อาชีวศึกษา
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายนภัทร ดาววิจิตร
รางวัล
อาชีวศึกษา
ครูผูควบคุมทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด
ระดับ ปวส.
นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
ครูผูควบคุมทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล
ระดับ ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวรัตติยา กันทร
ครูผูควบคุมทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นางสาวศิริพันธ วงคคำลือ
ครูผูควบคุมทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รางวัล
อาชีวศึกษา
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายณัฐพล นอยตุน
ครูผูควบคุมทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing
Plan" ระดับ ปวส.

รางวัล
อาชีวศึกษา
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด

นายพัทธพงศ พรมชัย
ครูผูควบคุมทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นายธวัชชัย สาเกตุ
ครูผูควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นางสาวปยะมาส แกวอินตา
ครูผูควบคุมทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นายธวัชชัย สาเกตุ
ครูผูควบคุมทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.

รางวัล
อาชีวศึกษา
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวพิศมัย ตะวิโล
รางวัล
อาชีวศึกษา
ครูผูควบคุมทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด
ปวช.
นายพีระพงษ ดวงสนิท
รางวัล
อาชีวศึกษา
ครูผูควบคุมทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด
ปวช.
นางสาวพิศมัย ตะวิโล
ครูผูควบคุมทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพีระพงษ ดวงสนิท
ครูผูควบคุมทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นายจิรวัฒน วงกา
ครูผูควบคุมทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartende ระดับ ปวช./
ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นางพิมพณดา นนประสาท
ครูผูควบคุมทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นายสุรชิต ทะยะธง
ครูผูควบคุมทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นายสุรชิต ทะยะธง
ครูผูควบคุมทักษะจิตรกรรมไทยระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

นายธนกร โพธาชัย
ครูผูควบคุมทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับ ปวช.

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ชาติ
จังหวัดรอยเอ็ด
เลิศ

Miss.XU YUE
ครูผูควบคุมทักษะสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รางวัล
อาชีวศึกษา
ชาติ
อื่น ๆ
จังหวัดรอยเอ็ด

นางมทนพร อินตะแกว
ครูผูควบคุมทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค
จังหวัดสุโขทัย
เลิศ

นางเณรี ชางหลอ
ครูผูควบคุมทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติ
ไทย

รางวัล
อาชีวศึกษา
ภาค
อื่น ๆ
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

Miss XU YUE
ครูผูควบคุมทักษะสุนทพจนภาษาจีนกลาง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค
จังหวัดสุโขทัย
เลิศ

นายศุภศานต รักสกุล
ครูผูควบคุมทักษะการรองเพลง เพลงไทยสากลชาย

รางวัล
อาชีวศึกษา
ภาค
อื่น ๆ
จังหวัดสุโขทัย

นายสุรชิต ทะยะธง
ครูผูควบคุมทีมกีฬาบาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
ภาค
เลิศ
จังหวัดนาน

นายสุรชิต ทะยะธง
ครูผูควบคุมทีมนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
ภาค
เลิศ
จังหวัดนาน

นางสาวภรณทิพย มีสุข
ครูผูควบคุมกีฬาตะกรอหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค
จังหวัดนาน
เลิศ

นายศุภศานต รักสกุล
ครูผูควบคุมกรีฑา วิ่ง 200 เมตรชาย และ วิ่ง 100 เมตรชาย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ ภาค
จังหวัดนาน
เลิศ

นางสาวภรณทิพย มีสุข
ครูผูควบคุมโครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากหัวปลีที่มีผลตอ
การเจริญเติมโตของตนออนทานตะวัน

วิทยาลัยเทคนิค
รางวัล
ภาค แมสอด จังหวัด
อื่น ๆ
ตาก

นางสาวพีรรัตน อินตะวงค
วิทยาลัยเทคนิค
รางวัล
ครูผูควบคุม โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากหัวปลีที่มีผลตอ
ภาค แมสอด จังหวัด
อื่น ๆ
การเจริญเติบโตของตนออนทานตะวัน
ตาก
นางสาวศุภนิชา โยปญเตี้ย
ครูผูควบคุม โครงการ การศึกษาฮอรโมนจากผลไมที่มีผลตอการเรงการเจริญ
เติบโตของถั่วฝกยาว

วิทยาลัยเทคนิค
รางวัล
ภาค แมสอด จังหวัด
อื่น ๆ
ตาก

นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
ครูผูควบคุม ทักษะการจัดดอกไม ระดับ ปวส.

มหาวิทยาลัย
ชนะ
ภาค สวนดุสิต
เลิศ
วิทยาเขตลำปาง

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอารีย ชั่งชัย
ครูผูควบคุม ทักษะการจัดดอกไม ระดับ ปวส.

มหาวิทยาลัย
ชนะ
ภาค สวนดุสิต
เลิศ
วิทยาเขตลำปาง

นายกฤษฎา มาตัน
ครูผูควบคุม ทักษะการจัดดอกไม ระดับ ปวส.

มหาวิทยาลัย
ชนะ
ภาค สวนดุสิต
เลิศ
วิทยาเขตลำปาง

นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
ครูผูควบคุม ทักษะการจัดดอกไม ระดับ ปวช.

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ภาค สวนดุสิต
เลิศ
วิทยาเขตลำปาง

นางสาวอารีย ชั่งชัย
ครูผูควบคุม ทักษะการจัดดอกไม ระดับ ปวช.

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ภาค สวนดุสิต
เลิศ
วิทยาเขตลำปาง

นายกฤษฎา มาตัน
ครูผูควบคุม ทักษะการจัดดอกไม ระดับ ปวช.

มหาวิทยาลัย
รอง
สวนดุสิต
ชนะ ภาค
วิทยาลัยเขต
เลิศ
ลำปาง

นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
ครูผูควบคุม การเขารวมประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.

มหาวิทยาลัย
รางวัล
ชาติ สวนดุสิต กรุง
อื่น ๆ
เทพมหาสคร

นางสาวอารีย ชั่งชัย
ครูผูควบคุมการเขารวมประกวดโครงการเย็ยรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.

มหาวิทยาลัย
รางวัล
ชาติ สวนดุสิต
อื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร

นายกฤษฎา มาตัน
ครูผูควบคุมการเขารวมประกวดโครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.

มหาวิทยาลัย
รางวัล
ชาติ สวนดุสิต
อื่น ๆ
กรุงเทพมหานคร

นางสาวนงคราญ สมบัติหลาย
ครูผูควบคุมการเขารวมประกวดโครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยพานพุม" ระดับ ปวส.

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ชาติ สวนดุสิต
เลิศ
กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอารีย ชั่งชัย
ครูผูควบคุมการเขารวมประกวดโครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยพานพุม" ระดับ ปวส.

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ชาติ สวนดุสิต
เลิศ
กรุงเทพมหานคร

นายกฤษฎา มาตัน
ครูผูควบคุม การเขารวมประกวดโครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยพานพุม" ระดับ ปวส.

รอง
มหาวิทยาลัย
ชนะ ชาติ สวนดุสิต
เลิศ
กรุงเทพมหานคร

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวเสาวนีย เบเชอกู
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "ประติมากรรม"

นายชนภูมิ ปนคำ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน"

นายสุริยา นิ่มนวล
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน"

นายวุฒิพงษ จันแกว
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน"

รางวัล ระดับ
รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

ใหโดย

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายศรายุธ ธนะคำ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน"

นายธนกฤษ บุตรกิติ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "การบริหารจัดการฐานขอมูล"

นายรณกฤต มูลวงค
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 "การบริหารจัดการฐานขอมูล"

นางสาวปณิธาน เยโลกุ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 28 "การพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ"

นางสาวเก็จมณี คำแพงศรี
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 28 "การเลานิทานพื้นบาน"

รางวัล ระดับ
รอง
ชนะ
เลิศ

รางวัล
อื่น ๆ

รางวัล
อื่น ๆ

ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

ใหโดย

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายจตุพล อยูลืม
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน "Chinese Bridge 2018"

ชนะ
เลิศ

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

นายจตุพล อยูลืม
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

สะพานแหง
ภาษาจีน

นายคณพนธ แผงตัน
การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 สาขาเว็บดีไซน

รางวัล
กรมพัฒนา
นานาชาติ
อื่น ๆ
ฝมือแรงงาน

นางสาวอาเบอร อายี
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวเงินไข พิบุญ
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวเกวลี ทาใจ
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอัญชิษฎา บุญยอด
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวทิพยลาวัลย แสนมะโน
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวรัตนาวลี อุดใจ
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวเข็มอัปสร สามหลวม
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวศิริลักษณ เรือนแกว
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

รางวัล ระดับ
รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

ใหโดย

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวเข็มอัปสร วงคตอม
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

นางสาวนลินนา ใจเปง
การแขงขันมหกรรมกีฬา อาชีวะเกมส ครั้งที่ 13 "บัวหลวงเกมส" (กีฬา
บาสเกตบอล หญิง)

รางวัล ระดับ
รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

รอง
ชนะ
เลิศ

นางสาวธีรนุช ฟูเมืองคำ
รางวัล
การแขงขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่
อื่น ๆ
24
นางสาวอติกานต บุญคลอง
รางวัล
การแขงขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่
อื่น ๆ
24
นางสาวนิภาพร ยามี
รางวัล
การแขงขัน Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2018 ครั้งที่
อื่น ๆ
24

ใหโดย

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชาติ

สมาคมเชฟ
ประเทศไทย
และ ยูบีเอ็ม
เอเชีย

ชาติ

สมาคมเชฟ
ประเทศไทย
และ ยูบีเอ็ม
เอเชีย

ชาติ

สมาคมเชฟ
ประเทศไทย
และ ยูบีเอ็ม
เอเชีย

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายภาสกร ดาววี
แม็คโครมิตรแท โชหวย รวมพัฒนารานคาปลีก ประจำป 2561

นางสาวอริศรา ปญญาเลิศ
ม็คโครมิตรแท โชหวย รวมพัฒนารานคาปลีก ประจำป 2561

นางสาวสาธิตา จินากาศ
ม็คโครมิตรแท โชหวย รวมพัฒนารานคาปลีก ประจำป 2561

นางสาวชลลดา พวงทวีทรัพย
ม็คโครมิตรแท โชหวย รวมพัฒนารานคาปลีก ประจำป 2561

นายเอกวิทย มัฆวาน
ม็คโครมิตรแท โชหวย รวมพัฒนารานคาปลีก ประจำป 2561

รางวัล ระดับ
ชนะ
เลิศ

ชนะ
เลิศ

ชนะ
เลิศ

ชนะ
เลิศ

ชนะ
เลิศ

นางสาวลีลาวดี วงศาโรจน
รางวัล
การประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 ประเภทนวัตกรรม
อื่น ๆ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป "คุกกี้ถั่วดาวอินคาไขมันต่ำ"

ใหโดย

ชาติ

บริษัท สยาม
แม็คโคร
จำกัด
(มหาชน)

ชาติ

บริษัท สยาม
แม็คโคร
จำกัด
(มหาชน)

ชาติ

บริษัท สยาม
แม็คโคร
จำกัด
(มหาชน)

ชาติ

บริษัท สยาม
แม็คโคร
จำกัด
(มหาชน)

ชาติ

บริษัท สยาม
แม็คโคร
จำกัด
(มหาชน)

ชาติ

สำนกงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

นายธนาวิทย ออนบำรุง
รางวัล
การประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 ประเภทนวัตกรรม
อื่น ๆ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป "เคกขาวตอกขาวเมา"

ชาติ

สำนักงาน
คณะ
กรรมการ
การ
อาชีวศึกษา

นางสาวมาริกา แลนี
รอง
การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ชนะ
ใหม ระดับภาค ประเภทที่ 10 การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ง
เลิศ
ประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวอาเบอ อานี
รอง
การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ชนะ
ใหม ระดับภาค ประเภทที่ 10 การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่ง
เลิศ
ประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายคณพนธ แผงตัน
การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน รางวัล
ใหม ระดับภาค ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทา
อื่น ๆ
สาธารณภัย

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายอิสรีย ไพโรจน
การแขงขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา และการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน รางวัล
ใหม ระดับภาค ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทา
อื่น ๆ
สาธารณภัย

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายวีระพงศ ทาแกง
รางวัล
การประกวดสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา อาหารไทย 4.0 ประเภทนวัตกรรม
อื่น ๆ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป "เคกขาวตอกขาวเมา"

ชนะ
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวรัตนา เยลุงกู
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวฟองติ็บ ยอดดี
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายภรัณยู บุญสง
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายสัญชิต คะนอง
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ
ปวช."

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวสุพิชา นาเวียง
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ
ปวช."

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายธนกฤษ บุตรกิติ
ชนะ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
เลิศ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การบริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายรณกฤต มูลวงค
ชนะ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
เลิศ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การบริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายชนมภูมิ ปนคำ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน ชนะ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ เลิศ
ปวส."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสุริยา นิ่มนวล
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน ชนะ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ เลิศ
ปวส."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายวุฒิพงษ จันแกว
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน ชนะ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ เลิศ
ปวส."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายศรายุธ ธนะคำ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน ชนะ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ เลิศ
ปวส."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายอรรถพันธ แกวหนอ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การประยุกตดอกไมเชิงธุรกิจสูมาตรฐาน
สากล ระดับ ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายภูริช ธิงาเครือ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การประยุกตดอกไมเชิงธุรกิจสูมาตรฐาน
สากล ระดับ ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ
รอง
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ชนะ
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือ
เลิศ
ราชการภายนอก ระดับ ปวส."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายพงศภัค ตางใจ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "เทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส."

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

รอง
ชนะ
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายอนิรุจน วงศกันทา
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "เทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวณิชกานต ใจจุมปา
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ
ปวช./ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวกัลยา วงคคำตัน
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ
ปวช./ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวกรพินธ แสนมณีกูล
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ
ปวช./ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเสาวนีย เบเชอกู
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "ประติมากรรม ระดับ ปวช."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายปฏิภาณ หมั้นขัน
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ
ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวอำไพ ธนะวงค
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ
ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายภาณุวัตน หนอคำ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว
ระดับ ปวช."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวณิชภัทร อินทนิน
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว
ระดับ ปวช."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวจุฑามาศ วิชาโหง
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair
Bartender ระดับ ปวช./ปวส."

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายณัฐวุฒิ มานิธิ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การนำเสนอขายสินคา ระดับ ปวช."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวสุภนิดา จรรศิลป
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การนำเสนอขายสินคา ระดับ ปวช."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวนิชนิภา มุงเมิน
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การนำเสนอขายสินคา ระดับ ปวช."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวพิชชาภา ธรรมโชติ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การแผนเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวพรรณหงส สมพรเสริฐ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การแผนเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปทุมพร อุดเครือ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การแผนเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวปทุมพร อุดเครือ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การแผนเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายณัฐพงษ สุตะวงค
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การแผนเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวพิทปภา ทาดีสม
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "การแผนเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวอรัญญา เมอโปะกู
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ "พิมพดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษดวย
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช./ปวส."

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเก็จมณี คำแพงศรี
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ "เลานิทานพื้นบาน"

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวรอด ออนคำ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ "การตอบปญหาทางวิชาการ
(ประวัติศาสตร)"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเก็จแกว ลุงปนตะ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ "การตอบปญหาทางวิชาการ
(ประวัติศาสตร)"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปณิธาน เยโลกุ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ "สุนทรพจนภาษาจีน"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ "การพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวปุริน จิรพศพันธุ
การประชุมวิชาการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย การแขงขัน
ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ "การรองเพลงไทยลูกทุง หญิง"

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายเอกราช มณีวรรณ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายธนวัฒน สุริยะ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายชลกานต สมสะอาด
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายสุทัศน มาเยอะ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายธีรศักดิ์ สายฟูเปง
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายดารัน จันโอทาน
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายกฤษดนัย คำสิทธิ์
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายสุริยา พรมใจ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาวอลเลยบอลชาย)

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวอาเบอร อายี
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเงินไข พิบุญ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเกวลี ทาใจ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวอัญชิษฎา บุญยอด
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวทิพยลาวัลย แสนมะโน
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวรัตนาวลี อุดใจ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเข็มอัปสร สามหลวม
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวศิริลักษณ เรือนแกว
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวเข็มอัปสร วงคตอม
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวนลินนา ใจเปง
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลหญิง)

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายวุฒิ จะสี
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายณัฐพล จะวะนะ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายพนมกร คำมูลเอย
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายศุภชีพ กงพลนันท
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายฤทธิ์ไกร ขันทฤทธิ์
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายจักรกฤษณ มาลาวิลาศ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายจักรกฤษณ มาลาวิลาศ
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายภัทรพล อาวัฒธนา
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายสืบเกียรติ สาย
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นายสมภพ กิตติสกาวกุล
การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่
13 (กีฬาบาสเกตบอลชาย)

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

ภาค

สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
รวมกับ
อาชีวศึกษา
ภาคเหนือ

นางสาวปณิธาร เยโลกุ
การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง ระดับภาค ภาคเหนือ

รอง
ชนะ
เลิศ

นางสาวอรทัย บุญธนโชติชัย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวบุณณดา ศรีหิรัญ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวบุณณดา ศรีหิรัญ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวบูเดอะ โวยแม
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาววิไล บาหลา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอาหมี่ เบทูกู
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวบัวบาน มาเยอะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวนุสบา สุจดา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทย ชุดเตรียม
จำหนาย Thai Set ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายเอกลักษณ กวนหลา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภทการประกอบอาหารไทย ชุดเตรียม
จำหนาย Thai Set ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอาเพียว มาเยอะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ ชนะ
จังหวัด จังหวัด
ออกแบบและกาประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำ เลิศ
เชียงราย
แบบตะวันตก Western Set Diner ระดับ ปวส."

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอาเพียว มาเยอะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ ชนะ
จังหวัด จังหวัด
ออกแบบและกาประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำ เลิศ
เชียงราย
แบบตะวันตก Western Set Diner ระดับ ปวส."
นางสาวลี นามอิง
อาชีวศึกษา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ ชนะ
จังหวัด จังหวัด
ออกแบบและกาประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำ เลิศ
เชียงราย
แบบตะวันตก Western Set Diner ระดับ ปวส."
นายชาตรี ปอแฉ
อาชีวศึกษา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ ชนะ
จังหวัด จังหวัด
ออกแบบและกาประกอบอาหารเชิงธุรกิจสูมาตฐานสากล ประเภทอาหารมื้อค่ำ เลิศ
เชียงราย
แบบตะวันตก Western Set Diner ระดับ ปวส."
นายอภิวัฒน โนวุฒิ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวสุทาทิพย กัปปะหะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายภรัณยู บุญสง
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดดอกไมแบบไทย ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายปยะ ปาอินทร
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ประยุกตดอกไมเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสัญชิต คะนอง
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวสุพิชา นาเวียง
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายปฏิภาณ หมั่นขัน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอำไพ ธนะวงค
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายณัฐวุฒิ มานิธิ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
"การนำเสนอขายสินคา ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวสุภนิดา จรรศิลป
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
"การนำเสนอขายสินคา ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวนิชนิภา มุงเมิน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
"การนำเสนอขายสินคา ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัดเชียง
เลิศ
ราบ

นางสาวพิชชาภา ธรรมโชติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัดเชียง
เลิศ
ราบ

นางสาวพรรณหงส สมพรเสริฐ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวปทุมพร อุดเครือ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายณัฐพงษ สุตะวงค
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวพิทปภา ทาดีสม
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
เขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายชนมภูมิ ปนคำ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายสุริยา นิ่มนวล
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายวุฒิพงษ จันแกว
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายศรายุทธ ธนะคำ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอรัญญา เมอโปะกู
อาชีวศึกษา
ชนะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "พิมพ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
ดีดไทยและพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช./ปวส."
เชียงราย
นายสมบุญศักดิ์ สุวรรณ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายกฤษณะ คำทับทิม
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายกอเกียรติ แซตัน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ขายสินคาออนไลน ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายธนกฤษ บุตรกิติ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
บริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายรณกฤต มูลวงค
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
บริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายพงศภัค ตางใจ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
"เทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายอนิรุจน วงศกันทา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
บริหารจัดการฐานขอมูล ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายภานุวัตน หนอคำ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวณิชภัทร อินทนิน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวช."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวศิริพร ทิพยกานน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอภิชญา นันทะเสน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
จัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายภูรินทร ฉ่ำใจดี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวจุฑามาศ วิชาโหง
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวณิชกานต ใจจุมปา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวกัลยา วงคคำตัน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายกชกร ลัมยศ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส."

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
พูดสาธิตภาษาอังกฤษ"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายอรุชา ยะโป
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
พูดในที่สาธารณเปนภาษาอังกฤษ"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวปณิธาน เยโลกู
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
"สุนทรพจนภาษาจีน"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเก็จมณี คำแพงศรี
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "เลา
นิทานพื้นบาน"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวหญิง อินตา
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
"สุนทรพจนภาษาไทย"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวรอด ออนคำ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ตอบปญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตรไทย)"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวเก็ดแกว ลุงขันตะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
ตอบปญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตรไทย)"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายหลอเช โวยยื่อ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
รองเพลงสากล ชาย"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวณัฐณิชา ชัชวรัตน
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
รองเพลงไทยสากล หญิง"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวปุริน จิรพศพันธุ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "การ
รองเพลงไทยลูกทุง หญิง"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวมนรดา มฤคพิทักษ
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "วง
ดนตรีสากล คนพันธุอาและโฟลคซองคนพันธุอา"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอรณิช โชคลิขิตอำนวย
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "วง
ดนตรีสากล คนพันธุอาและโฟลคซองคนพันธุอา"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพงศกร สุวิยนต
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "วง
ดนตรีสากล คนพันธุอาและโฟลคซองคนพันธุอา"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายนที วงคมูล
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "วง
ดนตรีสากล คนพันธุอาและโฟลคซองคนพันธุอา"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอาคิรา คำลือวงค
การแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "รัก
การอาน"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายมานัส เบเมียทู
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
ชนะ
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นางสาวนารีรัตน สุขเกษม
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
ชนะ
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นายพงคพัฒน อุดมทอสกุล
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
ชนะ
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นางสาวมยุรี หมอโปะกู
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

รอง
สำนักบริหาร
ชนะ จังหวัด พื้นทีอ่ นุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นางสาวฟา มาเยอะ
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

รอง
สำนักบริหาร
ชนะ จังหวัด พื้นทีอ่ นุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นางสาวธัญญเรศ ใจลังกา
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

รอง
สำนักบริหาร
ชนะ จังหวัด พื้นทีอ่ นุรักษ
เลิศ
ที่ 15

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายอำนาจ อยูอินทร
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

รอง
สำนักบริหาร
ชนะ จังหวัด พื้นทีอ่ นุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นางสาวพิมพชนก ชัยมงคล
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

รอง
สำนักบริหาร
ชนะ จังหวัด พื้นทีอ่ นุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นายภาสกร เมืองใจ
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

รอง
สำนักบริหาร
ชนะ จังหวัด พื้นทีอ่ นุรักษ
เลิศ
ที่ 15

นางสาวพรนิภา ตาดทอง
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
รางวัล
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
อื่น ๆ
ที่ 15

นายสุรศักดิ์ คำฟู
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
รางวัล
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
อื่น ๆ
ที่ 15

นางสาวภาสินี อินเทพ
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
รางวัล
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
อื่น ๆ
ที่ 15

นางสาวนภัทร พลอยวงค
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
รางวัล
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
อื่น ๆ
ที่ 15

นางสาวนภัสร ปทุมอมรศิริ
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
รางวัล
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
อื่น ๆ
ที่ 15

นายพงศกร จักรสาน
การประกวดแขงขัน ทักษะการประกอบอาหาร จากผลิตภัณฑโครงการพระ
ราชดำริ (เชฟมือทองอรอยสามโลก)

สำนักบริหาร
รางวัล
จังหวัด พื้นที่อนุรักษ
อื่น ๆ
ที่ 15

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุข ชัยวงค
ประกวดคลิปวิดีโอเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ "วัยรุน
เชียงรายโชวเหนือ"

รอง
จังหวัด
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นางสาวณัฐรุจา อุปจาด
ประกวดคลิปวิดีโอเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ "วัยรุน
เชียงรายโชวเหนือ"

รอง
จังหวัด
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายญาณวรุตม คำเมือง
ประกวดคลิปวิดีโอเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ "วัยรุน
เชียงรายโชวเหนือ"

รอง
จังหวัด
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายแสงสุรีย ดวงจันทร
ประกวดคลิปวิดีโอเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ "วัยรุน
เชียงรายโชวเหนือ"

รอง
จังหวัด
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายภาณุพงค วงคสรรศรี
ประกวดคลิปวิดีโอเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ "วัยรุน
เชียงรายโชวเหนือ"

รอง
จังหวัด
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายอิทธิพล นาราศักดิ์
ประกวดคลิปวิดีโอเสนทางการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวขอ "วัยรุน
เชียงรายโชวเหนือ"

รอง
จังหวัด
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายภัทรกรณ เตจะวันดี
เยาวชนตนแบบการสรางชื่อเสียงใหสถาบันการศึกษา ในโครงการเยาวชนแหง
ชาติ

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายอำนาจ อยูอินทร
การแขงขันเชฟถิ่นไทย ประเภทอาหารไทยฟรีสไตล

สำนักงาน
การทอง
ชนะ
จังหวัด เที่ยวและ
เลิศ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวภิญญาพัชญ ยี่อาม
การแขงขันเชฟถิ่นไทย ประเภทอาหารไทยฟรีสไตล

สำนักงาน
การทอง
ชนะ
จังหวัด เที่ยวและ
เลิศ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

นางสาวอติกานต บุญคง
การแขงขันเชฟถิ่นไทย ประเภทอาหารไทยฟรีสไตล

สำนักงาน
การทอง
ชนะ
จังหวัด เที่ยวและ
เลิศ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

นายฐิติกร ออนสา
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
ชนะ
บริหารสวน
จังหวัด
เลิศ
จังหวัด
เชียงราย

นายพันธวีร ราชคม
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รอง
บริหารสวน
ชนะ จังหวัด
จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายศุกร ปญญา
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รอง
บริหารสวน
ชนะ จังหวัด
จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายธนวัฒน จอมแกว
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รางวัล
บริหารสวน
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพิชญพงษ โพธาใจ
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รางวัล
บริหารสวน
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด
เชียงราย

นางสาวเสาวนีย เบอเชกู
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รางวัล
บริหารสวน
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด
เชียงราย

นางสาวปุณยาพร แปงสนิท
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รางวัล
บริหารสวน
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด
เชียงราย

นายธวัชชัย ขันวัง
การประกวดวาดภาพระบายสี มหกรรมดอกไมอาเซียน ประจำป 2561

องคการ
รางวัล
บริหารสวน
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัด
เชียงราย

นายศุกร ปญญา
การประกวดวาดภาพระบายสี เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 15

รอง
เทศบาลนคร
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายฐิติกร ออนสา
การประกวดวาดภาพระบายสี เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 15

รอง
เทศบาลนคร
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายศุภชัย คำชุม
การประกวดวาดภาพระบายสี เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 15

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายยี่ ไทยใหญ
การประกวดวาดภาพระบายสี เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 15

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นางสาวเสาวนีย เบอเชกู
การประกวดวาดภาพระบายสี เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 15

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเย็นจิต อางี
การประกวดวาดภาพระบายสี เทศกาลเชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 15

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายจตุพล อยูลืม
การแขงขันสุนทรพจนภาษาจีน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือขายภายใต
โครงการ International intership Program

มหาวิทยาลัย
รางวัล
จังหวัด ราชภัฏ
อื่น ๆ
เชียงราย

นายณรงค นามยอด
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 1
อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายอำนาจ อยูอินทร
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 4 น้ำ
จิ้มซอสสับปะรด 2 in 1"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายภาสกร เมืองใจ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 4 น้ำ
จิ้มซอสสับปะรด 2 in 1"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวศจี แซจาว
อาชีวศึกษา
ชนะ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 5 สลัก
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
สบูวิจิตร"
เชียงราย
นางสาวซอน หนานอุน
อาชีวศึกษา
ชนะ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 5 สลัก
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
สบูวิจิตร"
เชียงราย
นายสตางค กอใจ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 5 ตัด
สานงานกระปอง"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายวรพล คันธวังอินทร
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 5 ตัด
สานงานกระปอง"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสุรเชษฐ ศรีวิจิตรกร
รอง
อาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 6 การ
ชนะ จังหวัด จังหวัด
พัฒนาแอปพลิเคชั่นการใหบริการโสตทัศนูปกรณบนโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
เลิศ
เชียงราย
ปฏิบัติการแอนดรอยด"
นายทิวัตร จักรใจ
รอง
อาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 6 การ
ชนะ จังหวัด จังหวัด
พัฒนาแอปพลิเคชั่นการใหบริการโสตทัศนูปกรณบนโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ
เลิศ
เชียงราย
ปฏิบัติการแอนดรอยด"
นายอิสรีย ไพโรจน
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 7
อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคคลมีความบกพรองทาง
รางกายการเคลื่อนไหว"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายคณพนธ แผงตัน
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 7
อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กสำหรับบุคคลมีความบกพรองทาง
รางกายการเคลื่อนไหว"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวจุฑามาศ วิชาโหง
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 8 ไม
นวดผอนคลายดวยน้ำมันสมุนไพร (แบบพกพา)"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวพรนภา ประดับศรี
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 8 ไม
นวดผอนคลายดวยน้ำมันสมุนไพร (แบบพกพา)"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวบุษยมาศ ทิศพรม
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 8
ถุงเทาสมุนไพรไลแมลง"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวชาลิสา สักลอ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 8
ถุงเทาสมุนไพรไลแมลง"

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายกิตติภูมิ จันพุดชา
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 9
ระบบตรวจสอบปริมาณน้ำฝนพรอมแจงเตือนภัยออนไลน"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายพงศกร สกุลไชย
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 9
ระบบตรวจสอบปริมาณน้ำฝนพรอมแจงเตือนภัยออนไลน"

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวมาริกา แลนี
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 10
การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ" อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวอาเบอ อายี
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 10
การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ" อุปกรณปอกเปลือกกระเทียม

อาชีวศึกษา
ชนะ
จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายทวี โสภาพันธ
รอง
อาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 10
ชนะ จังหวัด จังหวัด
การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
เลิศ
เชียงราย
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ" Application Development for Audiovisual
นายศรัณย คำซอน
รอง
อาชีวศึกษา
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 10
ชนะ จังหวัด จังหวัด
การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
เลิศ
เชียงราย
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ" Application Development for Audiovisual
นางสาวบูบา มาเยอะ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 10
การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ" อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวชญาดา เชอมือ
ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด "ประเภทที่ 10
การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม ภาคภาษาอังกฤษ" อุปกรณเสริมทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็ก

รางวัล ระดับ

ใหโดย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ชนะ
เขารวมแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขาจัดดอกไม ระดับ ปวส. เลิศ
รอง
นายภรัณยู บุญสง
ชนะ
เขารวมแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 28 สาขาจัดดอกไม ระดับ ปวช.
เลิศ

ใหโดย

ภาค

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
วิทยาเขตลำปาง

ภาค

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
วิทยาเขตลำปาง

นายวุฒิชัย ยาวุฒิ
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวภัทรพรรณ มโนชัย
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเฉลิมขวัญ มองชอบิดร
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชลดา มาเยอะ
ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวบูเดอะ โวยแม
ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวมิเอะ นาคามูรา
ทักษะการประยุกตออกแบบตัดเย็บเครื่องแตงกายสูสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวหมี่ตู มาเยอะ
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวธารีรัจน ยารังสี
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเกวลิน ตาตุย
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภรัณยู บุญสง
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวรัตนา เยลุงกุ
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภูริช ธิงาเครือ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอรรถพันธ แกวหนอ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพิมพิกา หงษคำ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาววาสนา ดวงตา
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวภาสินี ใจมา
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายศรายุทธ สาคร
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสุทธิณัฐ เสนะสิทธิพันธุ
ทักษะการนำเสนอการขายสินคา "The Marketing Challenge" ระดับ
ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชนินาถ ชัยจำรูณพันธ
ทักษะการนำเสนอการขายสินคา "The Marketing Challenge" ระดับ
ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชนิภรณ ชัยจำรูณพันธ
ทักษะการนำเสนอการขายสินคา "The Marketing Challenge" ระดับ
ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวยอดชื่อ ไทยใหญ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวณัฐชยาพร สันธิ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอาทิตยา ณัฎฐวิวัฒน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพฤกษา กางยาง
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวกิ่งกาญจน อุดเขียว
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุวิณา นามแดง
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาววรชยา ผานสำแดง
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวพรรัตน ลาดตาดี
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุรีพร คำดี
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอนทิพร สอนผัด
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอรัญญา เมอโปะกู
ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพรทิพย นามแกว
ทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอรัญญา เมอโปะกู
ทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเอมมี่ มาเยอะ
ทักษะการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายปานชนะ ศรีพรม
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ระดับ ปวช./
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพุทธลักษณ ปญญาคำ
ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ระดับ ปวช./
ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายสมชาย บริบูรณ
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายนวพล สมปนตา
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายรณกฤต มูลวงค
ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายธนกฤษ บุตรกิติ
ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายวรพล ยื่อเซาะ
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอดิณัฐ แสงไชย
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชญานิษฐ ณ ลำปาง
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภูรินทร ฉ่ำใจดี
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวธัญญารัตน ไชยสาร
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวกฤษรินทร ฝนเพลิน
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายธนวัฒน จอมแกว
ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายธวัตรชัย ชันวัง
ทักษะจิตรกรรมไทยระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายชนะพล โปธิ
ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอรวีย ฉันตรมณีกาญจนา
ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวญาณินท สุขโข
ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสาวนา บุญเกิด
ทักษะการออกแบบมัลติมีเดียอารตเพื่อการศึกษา ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวภชนันท วรรณศรี
ทักษะการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชลธิชา คำตุย
ทักษะสุนทรพจนภาษาไทย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายทิวากรณ ทองเนตร
ทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเก็จแกว ลุงปนตะ
ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมืองและ ประวัติศาสตรชาติไทย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวรอด ออนคำ
ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติไทย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอารินทร จะสอ
ทักษะสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายมนัส เบเหมี่ยทู
ทักษะการรองเพลงไทยสากลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวปุริน จิรพศพันธ
ทักษะการรองเพลงไทยลูกทุงหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายจิรเดช หนอแกวแปง
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายฤทธากร หมื่นดวง
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายณัฐกิตติ์ รอดสุวรรณ
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายวุฒิชัย ยาวุฒิ
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวภัทรพรรณ มโนชัย
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวเฉลิมขวัญ มองชอบิดร
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวหมี่ตู มาเยอะ
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวธารีรัจน ยารังสี
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวเกวลิน ตาตุย
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวพรรณิภา ยะโน
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวนารีรัตน สุขเกษม
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายภรัณยู บุญสง
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวรัตนา เยลุงกุ
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกัญญารัตน เจริญเกา
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายภูริช ธิงาเครือ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายอรรถพันธ แกวหนอ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวธันยพร จันทรหอม
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวพิมพิกา หงษคำ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
สุโขทัย

นางสาววาสนา ดวงตา
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายสุทธิณัฐ เสนะสิทธิพันธุ
ทักษะการนำเสนอการขายสินคา "The Marketing Challenge" ระดับ
ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวชนินาถ ชัยจำรุณพันธ
ทักษะการนำเสนอการขายสินคา "The Marketing Challenge" ระดับ
ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวชนิภรณ ชัยจำรูณพันธ
ทักษะการนำเสนอการขายสินคา "The Marketing Challenge" ระดับ
ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวภาสินี ใจมา
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายศรายุทธ สาคร
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวยอนซื่อ ไทยใหญ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวณัฐชยาพร สันธิ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวอาทิตยา ณัฎฐวิวัฒน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวพฤกษา กางยาง
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวกิ่งกาญจน อุดเขียว
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุวิณา นามแดง
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายกังวาล กองแสง
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวพรรัตน ลาดตาดี
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุรีพร คำดี
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวอินทิพร สอนผัด
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวจิราวรรณ ชางแตง
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายสมชาย บริบูรณ
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นานนวพล สมปนตา
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายรณกฤต มูลวงค
ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายธนกฤษ บุตรกิติ
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุทธิดา แสงงาม
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายณัฐกร ภิระบรรณ
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายวรพล ยื่อเซาะ
ทักษะการจัดทำรายการนำเที่ยว ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวชญานิษฐ ณ ลำปาง
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายภูรินทร ฉ่ำใจดี
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวธัญญารัตน ไชยสาร
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวกฤษรินทร ผันเพลิน
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายธนวัฒน จอมแกว
ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายพีระยุทธ อยูลือ
ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายธวัตรชัย ขันวัง
ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายศุกร ปญญา
ทักษะจิตรกรรมไทย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายชนะพล โปธิ
ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวญาณินท สุขโข
ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายทิวากรณ ทองเนตร
ทักษะการประกวดรักการอานภาษาไทย

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวเก็จแกว ลุงปนตะ
ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวรอด ออนคำ
ทักษะการตอบปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติไทย

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวอารินทร จะสอ
ทักษะสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายมนัส เบเหมี่ยทู
ทักษะการรองเพลงไทยสากลชาย

รางวัล
อื่น ๆ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายณัฐพงษ สุตะวงค
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายนัทพงศ จำปา
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชลธิชา กุนณะกันตี
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวคุณชนก ชมชุมจัง
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพัชรา แสนสุรินทร
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุวนันท พันธจำปา
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอมลวรรณ ไชยอาษา
ดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกเผาปูนา

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอารียรัตน กาจุม
ดานผลิตภัณฑอาหาร

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายบวรภัคร ดวงชาทม
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบแหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายศุภกรณ กันทารักษ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผลน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบแหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวสุภาพร แกวเปา
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพรึกไสอั่วเสริมลำใยอบแหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวสุกัญญา ตะตองใจ
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบแหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวธีราพร ศรีพรม
ดานผลิตภัณฑอาหาร ผงน้ำพริกไสอั่วเสริมลำใยอบแหงกึ่งสำเร็จรูป

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวญริษญา จินดา
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวทรงอับสร หมั่นเหมาะ
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเสาวนีย เบอเชกู
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพรรณี แมกู
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวภัคจิรา โยธินประดับชัย
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวมัสยา เขียวปญญา
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุทธิดา พงษลังกา
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายธนโชติ ศรีกันไชย
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายนันทธนสาร ประทุมทอง
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายฐิติกรณ ออนสา
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภสนุวัชร นันตา
ดานหัตถศิลป เปเปอรมาเชศิลปะไทยรวมสมัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายวรพล คันธังอินทร
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวศจี แซจาว
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวกีรติกา กันทะพงค
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวธันยพร จันทรหอม
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอารียา ลีลา
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวกัญารัตน เจรญเกา
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายภรัณยู บุญสง
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายสตางค กอใจ
ดานหัตถศิลป ดินประดิษฐชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายชนกันต วันสัมพันธ
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายภูวสิษฏ ปญญาวิชา
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายณัชพล มะลิ
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายยสพนต ลิมทวีสมเกียรติ
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสรภพ เวียงคำ
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายสิรวิชญ ทิศใจ
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายชินวัตร อนุวงค
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายณรงคฤทธิ์ เอื้อจริง
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายชลันธร บรรจงจัด
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายบุริศร วงคเหลือง
ดานการพัฒนาซอฟตแวร และสมองกลฝงตัว การพัฒนาแอปพลิเคชั่นสปา
ชมพูพันธุทิพย

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายพงศภัค ตางใจ
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอิสรีย ไพโรจน
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอนิรุจน วงศกันทา
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวพันธชรัตน ขวัญชัย
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายสมชาย บริบูรณ
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอลิสา ศรีใจดี
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพราวไพลิน สุขุมเดช
ดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณเสริมการบริหารกลามเนื้อ
มัดเล็ก

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายทิวากรณ ทองเนตร
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวจิรนันท มาละดา
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพจากหัวปลี

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายเปรมนที ธิปยโยชัย
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไลแมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวปทุมพร จุดเครือ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไลแมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวรุจิรา แซเออ
ดานเทคโนโลยีชีวภาพ ถุงสมุนไพรดับกลิ่นและไลแมลง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายณัฐภัทร อักษรพันธ
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายตนกันยา แซเลี้ยว
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายจิรากร สิงหขัน
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพุทธลักษณ ปญญาคำ
ประเภทกำหนด ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนง Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายบุญรัตน ภักดี
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายณัฐพล ชอบจิตต
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายณัฐวุฒิ สีสมุดคำ
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายรัชชานนท บุญทูล
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงจำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายชวน เทียมศิริ
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ CPS ติดตามและแจงตำแหนงแบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภูมิชาย วงคแสง
ประเภทกำหนดโจทย ระบบ GPS ติดตามและแจงตำแหนงระบบ Online

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุภาพร อาเซอ
ชนะ
อาชีวศึกษา
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ภาคภาษาอังกฤษ เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ
นางสาวสุทธวีร หมอโปกู
ชนะ
อาชีวศึกษา
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ภาคภาษาอังกฤษ เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ
นางสาวชญาดา เชอมือ
รอง
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
ภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความ
จังหวัดเชียงราย
เลิศ
บกพรองทางเคลื่อนไหว

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวนิชนันท เยอะซอ
รอง
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
ภาคภาษาอังกฤษ ชุดอุปกรณบริหารกลามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความ
จังหวัดเชียงราย
เลิศ
บกพรองทางเคลื่อนไหว
นายพงศกร สกุลไชย
รอง
อาชีวศึกษา
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ภาคภาษาอังกฤษ เครื่องใหอาหารสัตวพรอมตรวจแบบเรียวไทม
เลิศ
นายปานชนะ ศรีพรม
รอง
อาชีวศึกษา
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ภาคภาษาอังกฤษ เครื่องใหอาหารสัตวเลี้ยงพรอมตรวนแบบเรียวไทม
เลิศ
นางสาวสุภาพร อาเซอ
รอง
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชนะ
ภาคภาษาอังกฤษ (เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ)
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นางสาวสุทธวีร หมอโปกู
รอง
องคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ชนะ
ภาคภาษาอังกฤษ (เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ)
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายณรงค เบี่ยเซดู
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายวรพล ยื่อเซาะ
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายอภิวัฒน วุยยื่อ
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายกิตติพงษ คณานันทสิน
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายนันธกร แสงคำ
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายชญานนท ทิพยมณฑล
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ
นายชัย คำปุด
การแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายทัพดำรงค ชัยะนาอภิรักษ
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายภาณุวัฒน หมอปอกู
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายชัยวัฒน หลอชา
ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตซอล เลิศ
จังหวัดเชียงราย
นายวุฒิ จะสี
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายณัฐพล จะวะนะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพนมกร คำมูลเอย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายศุภชีพ กงพลนันท
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายสืบเกียรติ สาย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายตอพงษ ศรีบุญเรือง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายสมภพ กิตตีสกาวกุล
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายรณกานต กันภัย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอิสรีย ไพโรจน
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายปณิธาน สุขมาก
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายสุทธิกานต สุขทอง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอัควิชญ วงษษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอาเบอร อายี
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเกวลี นาใจ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเงินไข พิบุญ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวทิพยลาวัลย แสนมาโน
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอาเบอะ เชอหมือ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพิชชาพร เหลย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุนิสา เบี่ยวทู
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอาทิตยา ยาเปย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสินีนาฎ กันธิยะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุวิภา มาเยอะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุนิสา เฟเมียกู
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวทัศนีย สำเร็จ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวกลิ่นผกา สมศรี
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวพัชรียา แสงเพชร
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นาสาวพิมพลภัส อุตสา
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวอรชา สุวรรณดี
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวชลธิชา คำตุย
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวปโยรส ขินแกว
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอยเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวรนันท ศรีวัฒนนันท
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวจีรนันท ชำนาญไพสณท
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอริษา ชมภูศรี
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาววิภาดา ใจแกว
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
บอลหญิง
นางสาวบัวติ๊บ ปญญา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาตะกรอ
หญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชนากานต เจเปอะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาตะกรอ
หญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวสุจารี ชือมือ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาตะกรอ
หญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวคีตภัทร ไชยลังกา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาตะกรอ
หญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเบญจมาภรณ อุทุมภา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาตะกรอ
หญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายชาญชนะ โปษยาอนุวัตร
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กรีฑาวิ่ง
100 เมตรชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายชาญชนะ โปษยาอนุวัตร
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กรีฑาวิ่ง
200 เมตรชาย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวอรปวีณ สิงหะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กรีฑาวิ่ง
4x400 เมตรหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวนฤมินทร กาวิชา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กรีฑาวิ่ง
4x400 เมตรหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวนันทิพร อาเชอ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กรีฑา
4x400 เมตรหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาววรฤทัย แซโคว
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กรีฑาวิ่ง
4x400 เมตรหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายตะวัน เขื่อนเพชร
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายไชยยันต จันธิมา
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายธณากร ถมปทม
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายเจตนิพิฐ ทุงสวย
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายกชกร ลมยศ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายชลกานต สมสะอาด
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายกฤดนัย คำสิทธิ์
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายเกียรติภูมิ ลังกากาศ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายสุทัศน มาเยอะ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายกฤษณะ ปญญาวงศ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
เลิศ
นายเอกราช มณีวรรณ
รางวัล
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาวอลเลย
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย
บอลชาย
นางสาวณัฐนิกานต ณ นาน
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาหมาก
ลอมหญิงเดี่ยว

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายเบนยามิน พระพรนิรันดร
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาหมาก
ลอมชายเดี่ยว

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเสาวลักษณ โสระ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาหมาก
ลอมทีมหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวจารุวรรณ เทพดล
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาหมาก
ลอมทีมหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพัฒนา ตระกูลเมฆ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาหมาก
ลอมทีมหญิง

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวพรพิมล นามแสง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
ทีมหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวยอด จันจยา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
ทีมหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวยอด จันจยา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
ทีมหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวสลิลทิพย พรมเทพ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
ทีมหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวศิริรัตน แซเติ๋น
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
ทีมหญิง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายนัทธพงศ จำปา
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายมนัส เบเหมี่ยทู
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายยุทธการ พุทธสาร
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายจิรายุส บุญเรือง
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายอาแง เชอเหมือ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายฐาปกร อินตะวงค
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายจักรพงศ ศิรินันท
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายภัทรพงศ สันวิจิตร
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายณภัทร ปนทะทา
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายอักกโชติ วัฒนชยานนท
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายวรายุทธ พรมภักดี
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายตะวัน ตาชิว
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายเพชร สามคำ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายณัฐวุฒิ ติ๊บเบชา
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายวิศวะ แกวเหมย
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายชนินทร วะลัยสุข
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายเอกชัย หมอโปกู
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายสุทธิพงษ กาวิชัย
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายจักรพันธ ยอดสุวรรณ
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ
นายรุงอรุณ กำแพงแกว
รอง
อาชีวศึกษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาฟุตบอล ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
ชาย
เลิศ

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวจิราพร อุนคำ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวเพียงฤทัย บุญสง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายธีรธวัช กัมปะหะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
คูผสม

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นางสาวชลธิชา ปงมูล
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย กีฬาเปตอง
คูผสม

รอง
อาชีวศึกษา
ชนะ จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
เลิศ

นายฐิติกรณ ออนสา
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"

ชนะ
เทศบาลนคร
จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวเสาวนีย เบอเชกู
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"

รอง
เทศบาลนคร
ชนะ จังหวัด
เชียงราย
เลิศ

นายพันธวีย ราชคม
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16" โดย
เทศบาลนครเชียงราย

ชนะ
เทศบาลนคร
จังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายธวัชชัย ขันวัง
"มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2019"

องคการบริหาร
ชนะ
จังหวัด สวนจังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นายฐิติกรณ ออนสา
"มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2019"

รอง
องคการบริหาร
ชนะ จังหวัด สวนจังหวัด
เลิศ
เชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพันธวีณ ราชคม
"มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2019"

รอง
องคการบริหาร
ชนะ จังหวัด สวนจังหวัด
เลิศ
เชียงราย

นางสาวปุณยาพร แปงสนิท
"มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2019"

องคการบริหาร
รางวัล
จังหวัด สวนจังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายอดิศา ปวงกันทะ
"มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2019"

องคการบริหาร
รางวัล
จังหวัด สวนจังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายอรรนพ กาทะวงค
"มหกรรมดอกไมอาเซียนเชียงราย 2019"

องคการบริหาร
รางวัล
จังหวัด สวนจังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นางสาวทรงอัปสร หมั่นเหมาะ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายอดิศร ปวงกันทะ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายยี่ ไทยใหญ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายวรายุ ศรีนุเดช
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"

รางวัล
เทศบาลนคร
จังหวัด
อื่น ๆ
เชียงราย

นายวุฒิชัย ยาวุฒิ
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวภัทรพรรณ มโนชัย
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวเฉลิมขวัญ มองชอบิดร
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวสุธิดา อาซอกู
ทักษะการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวหมี่ตู มาเยอะ
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวธารีรัตน ยารังสี
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวเกวลิน ตาตุย
ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวพรรณนิภา ยะโน
รางวัล
ทักษะการออแบบและการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส. อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวนารีรัตน สุขเกษม
ทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายภรัณยู บุญสง
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวรัตนา เยลุงกุ
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวกัญญารัตน เจริญเกา
ทักษะการประดิษฐดอกไมสดแบบไทย ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายภูริช ธิงาเครือ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอรรถพันธ แกวหนอ
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายจักรพันธ จันพรม
ทักษะการประยุกตดอกไมสดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ
ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวพิมพิกา หงษคำ
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาววาสนา ดวงตา
ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวยอนซื่อ ไทยใหญ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวณัฐชยาพร สันธิ
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวเบญจมาศ มองชอบิดร
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวอาทิตยา ณัฏฐวิวัฒน
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวพฤกษา กางยางบิดร
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวกิ่งกาญจน อุดเขียว
รางวัล
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
อื่น ๆ
ปวส.

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวสุวิณา นามแดง
รางวัล
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
อื่น ๆ
ปวส.

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวรชยา ผานสำแดง
รางวัล
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
อื่น ๆ
ปวส.

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายกังวาล กองแสง
รางวัล
ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ
อื่น ๆ
ปวส.

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวพรรัตน ลาดตาดี
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวสุรีพร คำดี
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวอินทิพร สอนผัด
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวจิราวรรณ ชางแตง
ทักษะการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายสมชาย บริบูรณ
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายนวพล สมปนตา
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายรณกฤต มูลวงค
ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายธนกฤษ บุตรกิติ
ทักษะเทคโนโลยีเครือขาย ระดับ ปวส.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวสุทธิดา แสงงาม
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายณัฐกร ภิระบรรณ
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายวรพล ยื่อเซาะ
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวชญานิษฐ ณ ลำปาง
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartende ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายภูรินทร ฉ่ำใจดี
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวธัญญารัตน ไชยสาร
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวกฤษรินทร ฝนเพลิน
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายธนวัฒน จอมแกว
ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายพีรยุทธ อยูลือ
ทักษะการวาดภาพ (Drawing) คนเหมือน ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายธวัตรชัย ขันวัง
ทักษะจิตรกรรมไทยระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายศุกร ปญญา
ทักษะจิตรกรรมไทยระดับ ปวช.

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวญาณินท สุขโข
ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวอารินทร จะสอ
ทักษะสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายวุฒิ จะสี
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายณัฐพล จะวะนะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายพนมกร คำมูลเอย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายศุภชีพ กงพลนันท
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายสืบเกียรติ สาย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ครั้งที่ 14 กีฬาบาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายตอพงษ ศรีบุญเรือง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายสมภพ กิตตีสกาวกุล
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายรณกานต กันภัย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายอิสรีย ไพโรจน
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายปณิธาน สุขมาก
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายสุทธิกานต สุขทอง
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายอัควิชญ วงษษา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลชาย

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวอาเบอร อายี
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวเกวลี นาใจ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเงินไข พิบุญ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวทิพยลาวัลย แสนมาโน
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวอาเบอะ เชอหมือ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวพิชชาพร เหลย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวสุนิสา เบี่ยวทู
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวอาทิตยา ยาเปย
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวสินีนาฏ กันธิยะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวสุวิภา มาเยอะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวอภิสมัย เขียวสะอาด
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุนิสา เฟเมียกู
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬา
บาสเกตบอลหญิง

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวบัวติ๊บ ปญญา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอ
หญิง

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวชนากานต เจเปอะ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอ
หญิง

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวสุจารี ชือมือ
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอ
หญิง

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวคีตภัทร ไชยลังกา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอ
หญิง

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวเบญมาภรณ อุทุมภา
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กีฬาตะกรอ
หญิง

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นายชาญชนะ โปษยาอนุวัตร
การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 กรีฑาวิ่ง
100 เมตร และ 200 เมตร

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดนาน

นางสาวอรวีย ฉันตรมณีกาญจนา
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาววาสนา บุญเกิด
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะการ
ออกแบบมัลติมิเดียอารตเพื่อการศึกษา ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวเอมมี่ มาเยอะ
การแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวภชนันท วรรณศรี
การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะการพูด
สาธิตเปนภาษาอังกฤษ

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชลธิชา คำตุย
การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะ
สุนทรพจนภาษาไทย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเก็จแกว ลุงปนตะ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะการตอบ
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติไทย
นางสาวรอด ออนคำ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การแขงขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ทักษะการตอบ
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ปญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรชาติไทย
นางสาวเก็จแกว ลุงปนตะ
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากหัวปลีที่มีผลตอการเจริญ
เติบโตของตนออนทานตะวัน

รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวรอด ออนคำ
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562 รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
โครงงาน การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักจากหัวปลีที่มีผลตอการเจริญ อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย
เติบโตของตนออนทานตะวัน
นางสาวยุรีลักษณ บุญสิมมา
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
โครงงานการศึกษาฮอรโมนจากผลไมที่มีผลตอการเรงการเจริญเติบโตของ
ถั่วฝกยาว

รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสมพร วงคนะวรรณ
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
โครงงานการศึกษาฮอรโมนจากผลไมที่มีผลตอการเรงการเจริญเติบโตของ
ถั่วฝกยาว

รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวชวาลา กิติมา
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
โครงงานการศึกษาฮอรโมนจากผลไมที่มีผลตอการเรงการเจริญเติบโตของ
ถั่วฝกยาว

รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย

นายกรวิชญ ปนติคำ
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
โครงงานอุปกรณปอกเปลือกกระเทียม

รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย

นายวิรากร วิบูลยปน
การแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจำปการศึกษา 2562
โครงงานอุปกรณปอกเปลือกกระเทียม

รางวัล
อาชีวศึกษา
จังหวัด
อื่น ๆ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเสาวนีย เบอเชกู
รอง
เทศบาลนคร
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา ชนะ จังหวัด
เชียงราย
ทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"
เลิศ
นายพันธวีร ราชคม
รอง
เทศบาลนคร
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา ชนะ จังหวัด
เชียงราย
ทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"
เลิศ
นายฐิติกรณ ออนสา
ชนะ
เทศบาลนคร
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
จังหวัด
เลิศ
เชียงราย
ทองถิ่นนครเชียงราย "เชียงรายดอกไมงาม ครั้งที่ 16"
นายอดิณัฐ แสงไชย
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส.

ชนะ
เลิศ

นางสาวฟองติ๊บ ยอดดี
รางวัล
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
อื่น ๆ
ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

นางสาวกัญญารัตน เจริญเกา
รางวัล
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
อื่น ๆ
ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.
นางสาวสุทาทิพย กัปปะหะ
รางวัล
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
อื่น ๆ
ครั้งที่ 10 "วิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.
นางสาวชนาพร แลเชอร
รางวัล
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
อื่น ๆ
ครั้งที่ 10 "วิจิตรกระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.
นายภรัณยู บุญสง
รางวัล
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
อื่น ๆ
ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.
นายธนวัฒน สุริยะ
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ครั้งที่ 10
"วิจิตรตระการกรองรอยพานพุม" ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

นายอรรถพันธ แกวหนอ
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยพานพุม" ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

นายภิริช ธิงาเครือ
รอง
เขารวมประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้ง ชนะ
ที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยพานพุม" ระดับ ปวส.
เลิศ
นายจักรพัน จันพรม
เขารวมการประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ
ครั้งที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยเทียนชัยถวายพระพร" ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
รอง
เขารวมประกวด โครงการเย็บรอย คอยจีบ ประดิษฐใบตอง ระดับชาติ ครั้ง ชนะ
ที่ 10 "วิจิตรตระการกรองรอยเทียนชัยถวายพระพร" ระดับ ปวส.
เลิศ

ใหโดย

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชาติ

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

โรงเรียน
นางสาวปณิธาน เยโลกุ
รอง
นานาชาติ
การแขงขันประกวดสุนทรพจนและความรูภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ชนะ นานาชาติ
สิงคโปร
12
เลิศ
กรุงเทพมหานคร
นางสาวเสาวนีย ราชคม
การประกวดวาดภาพลายเสน Drawing Competition (ภาพคนเหมือน)
ระดับนิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา

ชนะ
มหาวิทยาลัยแม
จังหวัด
เลิศ
ฟาหลวง

นายพันธวีร ราชคม
การประกวดวาดภาพลายเสน Drawing Competition (ภาพคนเหมือน)
ระดับนิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา

รอง
มหาวิทยาลัยแม
ชนะ จังหวัด
ฟาหลวง
เลิศ

นายฐิติกรณ ออนสา
การประกวดวาดภาพลายเสน Drawing Competition (ภาพคนเหมือน)
ระดับนิสิตนักศึกษา อุดมศึกษา

รางวัล
มหาวิทยาลัยแม
จังหวัด
อื่น ๆ
ฟาหลวง

นายศุกร ปญญา
การประกวดวาดภาพลายเสน (หุนปูน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ชนะ
มหาวิทยาลัยแม
จังหวัด
เลิศ
ฟาหลวง

นายรวิโรจน เหลาทองจันทร
รางวัล
มหาวิทยาลัยแม
จังหวัด
การประกวดภาพวาดลายเสน (หุนปูน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. อื่น ๆ
ฟาหลวง
นางสาวเก็จแกว วงคนะวรรณ
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ป
การศึกษา 2562 ระดับ ปวช.

รอง
ชนะ
เลิศ

นางสาวรอด ออนคำ
รอง
การประกวดโครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำ ชนะ
ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.
เลิศ
นางสาวยุรีลักษณ บุญสิมมา
ผลการประกวดโครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
แมสอด จังหวัด
ตาก

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
แมสอน จังหวัด
ตาก

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
แมสอด จังหวัด
ตาก

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

นางสาวสมพร วงคนะวรรณ
รอง
การประกวดโครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำ ชนะ
ปการศึกษา 2562 ระดับ ปวส.
เลิศ
นางสาวชวาลา กิติมา
รอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ประจำ ชนะ
ปการศึกษา 2562
เลิศ

ใหโดย

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
แมสอด จังหวัด
ตาก

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
แมสอด จังหวัด
ตาก

นางสาวอรปวีณ สิงหะ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการนำเสนอการขาย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สินคา "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช.
นางสาวนฤมินทร กาวิชา
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการนำเสนอการขาย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สินคา "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช.
นางสาววริศรา ทองจรัล
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการนำเสนอการขาย
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สินคา "The Marketing Challenge" ระดับ ปวช.
นางสาววรชยา ผานสำแดง
ชนะ
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะกลยุทธการตลาดเชิง
เลิศ
สรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.
นายกังวาล กองแสง
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพ ในกิจกรรมทักษะกลยุทธการตลาด
เชิงสรางสรรค "Creative Marketing Plan" ระดับ ปวส.

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวจิราวรรณ ชางแตง
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการจัดการโลจิสติกส
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
และซัพพลายเซน ระดับ ปวส.
นางสาวพรรณนิภา ยะโน
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการออกแบบและ
การประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวนารีรัตน สุขเกษม
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการออกแบบและ
การประกอบอาหารไทยสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

รางวัล ระดับ

ใหโดย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภรัณยู บุญสง
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประดิษฐดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทย ระดับ ปวช.
นายสตางค กอใจ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประดิษฐดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทย ระดับ ปวช.
นางสาวธันยพร จันทรหอม
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประดิษฐดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทย ระดับ ปวช.
นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล
นายวรพล คันธวังอินทร
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
นางสาวธันยพร จันทรหอม
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ชนะ
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
เลิศ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย

นายวรพล คันธวังอินทร
ชนะ
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
เลิศ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวธันยพร จันทรหอม
ชนะ
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
เลิศ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
รอง
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม ชนะ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายวรพล คันธวังอินทร
รอง
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม ชนะ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวธันยพร จันทรหอม
รอง
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม ชนะ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวสุทาทิพย กัปปะหะ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมเขารวมการประกวด "วิจิตร
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.
นางสาวชนาพร แลเชอร
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมเขารวมการประกวด "วิจิตร
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
ตระการกรองรอยกระเชาดอกไม" ระดับ ปวช.
นายอภิวัฒน โนวุฒิ
ชนะ
อาชีวศึกษา
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
นายภูริช ธิงาเครือ
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไมสด
แบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายอรรถพันธ แกวหนอ
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไมสด
แบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายจักรพันธ จันพรม
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไมสด
แบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายจักรพันธ จันพรม
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไมสด
แบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

ชนะ
เลิศ

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

นายอภิวัฒน โนวุฒิ
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไมสด
แบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายภูริช ธิงาเครือ
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไมสด
แบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดั ปวส.

รอง
ชนะ
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายอรรถพันธ แกวหนอ
รอง
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม ชนะ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นายจักรพันธ จันพรม
รอง
การประกวดแขงขันดานทักษะวิชาชีพในกิจกรรมทักษะการประยุกตดอกไม ชนะ
สดแบบไทยเชิงธุรกิจสูมาตรฐานสากล ระดับ ปวส.
เลิศ

ชาติ

อาชีวศึกษา
จังหวัดรอยเอ็ด

นางสาวสุธิดา อาซอกู
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกาย
ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายพีรยุทธ อยูลือ
การประกวดทักษะวิชาชีพการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช.

ชนะ
เลิศ

นายพีรยุทธ อยูลือ
การแขงขันทักษะวิชาชีพการวาดภาพ (Drawing) ระดับ ปวช.

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายภูรินทร ฉ่ำใจดี
ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส.
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

ภาค

อาชีวศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นางสาวสุทธิดา แสงงาม
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวช.
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

นายณัฐกร ภิระบรรณ
ทักษะการนำเสนอรายการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศกทองถิ่น ระดับ ปวช.
โดย อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ชนะ
อาชีวศึกษา
จังหวัด
เลิศ
จังหวัดเชียงราย

สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ
ประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ
และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม
1.4 ดานการเขียนแผนธุรกิจ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูและทักษะดานการเขียนแผนธุรกิจอยางงายที่เกี่ยวของกับสาขา
วิชาชีพ ที่เรียนหรือทำงาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถาน
ศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.5 ดานการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู จัดหาและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู และสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาถึงสื่อ และกิจกรรมการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศไดอยางทั่วถึง
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได
ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน
1,255 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 99.13 ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รอบแรก
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) จำนวน 1,290 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 54 ของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1 เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 51 คน

2. ผูเรียนประสบความสำเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 21 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับ 3 ดาว
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ
1.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 95
คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ
1) ระดับหนวยสถานศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 30 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 28 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 27 รางวัล
2) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 32 รางวัล
3) ระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 9 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 3
รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 1
รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง จำนวน 1
รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 4
รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญทองแดง
จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล

4) ระดับชาติ
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง จำนวน 5
รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน จำนวน 5
รางวัล
- รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 7 รางวัล
5) ระดับนานาชาติ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ
ยอมรับยกยองสถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน
4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.1.1 เชิงปริมาณ : ผูสำเร็จการศึกษา จำนวน 1,166 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 91.59 ของผูสำเร็จการศึกษา
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการดูแลและแนะแนวผูเรียน
1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.2.1 เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค จำนวน
3,391 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่
พึงประสงค มีผลการประเมิน อวท. ระดับเหรียญทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาด
ใหญ)
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

1.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา
1.3.1 เชิงปริมาณ : ผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. จำนวน 1,066 คน มี
งานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
1.3.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 99.72 ของผูสำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการ
ศึกษาที่ผานมา มีงานทำในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาตอ
1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนใหผูสำเร็จการศึกษา มีงานทำในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน
2) จุดเดน
1. ผูเรียนสวนใหญผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกเมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับสูง รอยละ 99.13 มีทักษะ
วิชาชีพที่มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนในการเปนผูประกอบการ เชน การอบรม
ความรูเพื่อสรางผูประกอบการใหม การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
3. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปรากฎผลจากการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษากำหนด คือ การแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพระดับชาติ ไดรับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง จำนวน 7 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 6 รายการ และเหรียญทองแดง จำนวน 7
รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ และในการแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพระดับชาติ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเปนสถานศึกษาอันดับ 1 ที่ไดรับรางวัลคุณภาพมาตรฐานมากที่สุด และไดรางวัลคุณภาพ
มาตรฐานระดับเหรียญทองมากที่สุดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
4. สถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาจัดงานปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักเรียนนักศึกษาใหม
6. สถานศึกษามอบหมายใหครูที่ปรึกษาอบรม แนะแนว นักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกสัปดาห (อป.06)
7. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนดไดเปนอยางดี โดยมีการจัดทำโครงการที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนจบตามเกณฑที่กำหนดไวและลดปญหา
การออกกลางคัน
8. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฎผลการประเมิน อวท. เปนองคกรมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญ

ทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาดใหญ)
9. สถานศึกษามีกระบวนการในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาผานครูที่ปรึกษาทำใหไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงตาม
ความเปนจริง สามารถติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่
ผานมาในการมีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. นักเรียนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รอยละ 54 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพปานกลาง
จึงควรพัฒนาผลการทดสอบใหมีคาทดสอบที่สูงขึ้น
2. การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ
3. การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายทุกคนใหผานการพัฒนาและประสบความสำเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบ
การและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใหมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผู
ประกอบอาชีวศึกษาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมกอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องและสรางความตระหนักใหนักเรียนนักศึกษาไดมอบเห็นความสำคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. การจัดทำโครงการเตรียมความพรอมสำหรับการสอบ V-NET โดยการติวเขมกอนสอบ V-NET เพื่อทบทวน
ความรูใหผูเรียนกอนเขารับการทดสอบ
3. สถานศึกษาควรนำแนวขอสอบของแตละวิชาในขอสอบ V-NET มาวิเคราะหและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองตอเนื่อง
4. สถานศึกษาควรสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชาตระหนักถึงความสำคัญ ของการเปนผู
ประกอบการแกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแตละสาขาวิชา และใหฝกเปนผูประกอบการสรางศูนยบมเพาะของสาขา
วิชาตนเอง
5. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบ
การอาชีวศึกษา ทุกสาขาวิชา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายทุกคน
6. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพของหนวยงาน
หรือองคกร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 80 ของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนา
ใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน 16 สาขาวิชา
1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 59.26 ของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบหรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.1.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 92.85 ของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มี
คุณภาพ
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ
1.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 104 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 92.85 ของครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสู
การปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชเปนแบบอยางใน
การจัดการเรียนการสอน
1.3 การจัดการเรียนการสอน
1.3.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผุสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
จำนวน 112 คน
2. ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน
104 คน
3. ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จำนวน 112 คน
4. ครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการ
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 112 คน
5. ครูผูสอนที่ทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแก
ปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 93 คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 95.17 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอน
1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.4.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จำนวน 112
คน
2. ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียนและ
รายวิชาเปนปจจุบัน จำนวน 112 คน
3. ครผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู จำนวน 112 คน
4. ครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการ
เรียน จำนวน 112 คน
5. ครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและ

ดานอื่น ๆ จำนวน 112 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 100 ของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้น
เรียน
1.4.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการบริหารจัดการชีั้นเรียน
1.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1 เชิงปริมาณ : 1. ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนา
วิชาชีพ จำนวน 106 คน
2. ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
จำนวน 70 คน
3. ครูผูสอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
มาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 102 คน
4. ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพ จำนวน 100 คน
5. ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จำนวน 110 คน
1.5.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 87.14 ของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพ
1.5.3 ผลสะทอน
: องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอสมรรถนะของครูผูสอน
1.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1 เชิงปริมาณ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 137 หองเรียน
1.6.2 เชิงคุณภาพ : รอยละ 89.54 ของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
1.6.3 ผลสะทอน
: องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ตอคุณภาพการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน
1.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.2.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารมที่ไดรับการพัฒนาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน หรืองานฟารม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของเขามาใชบริการ
อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองานฟารม
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา
การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยไดรับ
การบำรุงรักษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
1.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
1.4.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทย
บริการ
1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
1.4.3 ผลสะทอน : ความพึงพอของผูใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด
1.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ภายในประเทศไมต่ำกวา

160 Mbps และความเร็วภายนอกประเทศไมต่ำกวา 100 Mbps
(ความเร็ว 160/100 Mbps) และครอบคลุมพื้นที่ใชงานและสถานศึกษา
1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
ใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.5.3 ผลสะทอน : ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1 เชิงปริมาณ : 1. รอยละ 18.52 ของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบ
ทวิภาคี
2. รอยละ 9.76 ของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2) จุดเดน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ
โดยปฏิบัติทั้ง 5 ขอ คือ ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานประสานกับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีหลักสูตร
สมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ ใชหลักสูตรและติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือรายวิชาเพิ่มเติม ดวยการเพิ่มหนวยการเรียน ปรับหนวยการเรียนใหทันตอยุคสมัยในหลายสาขา
วิชา และมีหลักฐานปรากฏ ตลอดจนมีการนำไปใชจริง จำนวน 4 ประเภทวิชา 16 สาขาวิชา
3. แผนการจัดการเรียนรูจัดทำเปนมาตรฐานตามรูปแบบอยางถูกตอง และมีการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำสูปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ การวัดและประเมินผลสอดคลองกับใบงาน ใบมอบหมาย
งาน เปนไปตามสมรรถนะที่ในชั้นเรียน
4. แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาเนนสมรรถนะ เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรูสูปฏิบัติไดดีเปนระบบ มี
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดผลประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เปนไปตามจุดประสงครายวิชา
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกๆ ภาคเรียน พรอมทั้งมีผูเชี่ยวชาญ

ในการตรวจสอบแผนกอนสงแผนการสอนใหกับฝายวิชาการ
6. ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จัดทำแผนการเรียนรูอยางถูกตองเปนระบบ เนนผูเรียนเปน
สำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอน มีเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผล การบันทึกหลังสอน มีการจัดทำสื่อ นวัตกรรมมาใชใน
7. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามครูผูสอนในการสงเอกสารการสอนที่ประกอบดวยแผนการสอน สื่อการสอน งาน
วิจัย รวมถึงโครงการสอนทุกรายวิชาทุกภาคเรียน
8. ครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธี
การบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการ
เรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
9. ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ผลงานหรือนวัตกรรมไดรับการยอมรับหรือเผยแพรอยูในระดับยอดเยี่ยม
10. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสม่ำเสมอ สงผลใหครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา
สามารถใชงานในการเรียนการสอนไดเต็มที่
11. หองปฏิบัติการมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน
12. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและมีศูนยขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณและจัด
เก็บอยางเปนระบบ นำมาใชไดสะดวกรวดเร็ว
13. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการจัดการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
14. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการที่ครบถวนทุกสาขาวิชาใชในการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณทั้งใน
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
15. มีการบริหารจัดการหองเรียน หองปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
16. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงเรียนรู และสิ่งอำนวยความสะดวก ใหมีเพียงพอสำหรับผูใชงานหรือผูรับบริการซึ่งสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
่17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา น้ำประปา การสื่อสาร และความปลอดภัย
อยางมีประสิทธิภาพ
18. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ หองอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความพรอมและเพียงพอตอ
การคนควา มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ สื่อการเรียน

19. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลาบุคลากรและงบประมาณ และมี
ผูดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และนำมาใชประโยชนไดดีในการบริหารจัดการภายในสถาน
ศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
20. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบและดำเนินการอยางตอเนื่อง
สามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสาขาวิชาที่เปดสอนระบบทวิภาคี และทั้งระดับ
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี มีการลงนามความรวมมือ MOU สถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล และสงผลใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำ 100%
21. สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอน การติดตามตรวจ
สอบคุณภาพ และมีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีอยางเปนระบบ
22. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสถานศึกษาประกอบการ บุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน ตามระบบทวิภาคี รวมถึงการระดมทรัพยากรตาง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. การสงเสริม สนับสนุนใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยกับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา
3. ครูผูสอนทุกคนควรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหมีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ แลวนำผลจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน จะตองมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร และควรมีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
4. การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหครอบคลุมตามจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอนท้ั้งหมดของสถานศึกษา
5. บางสาขาวิชายังไมมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบครบทุกสาขา
วิชา หรือสาขางาน โดยมี 1) การศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 2) การประสานงานกับสถานประกอบ
การอยางตอเนื่อง 3) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชากับสถานประกอบการหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของ 4) การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 5) การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง

3. สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหมเพื่อตอบสนองการจัดการ
เรียนการสอนในยุคปจจุบัน
4. งานวิชาการและงานบุคลากรควรรวมมือกันจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูผูสอนที่
หลากหลาย และจัดทำโครงการเผยแพรนวัตกรรมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีการสงเสริมสนับสนุน
ใหนำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนามาใชในการเรียนการสอน โดยกำกับติดตามครูผูสอนใหรายงานผลเสนอตอ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมตามจำนวนหองเรียนหอง
ปฏิบัติการที่ใชในจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
6. สถานศึกษาควรเปดสอนระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนที่สนใจ
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
1.1.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหาร
สถานศึกษา
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษา
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียน
การสอน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
1.2.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
1.3.1 เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน 12 กิจกรรม

1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
1.3.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
1.1 เชิงปริมาณ : จำนวน 30 ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
งานวิจัย
1.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย ไดแก
1) ระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จำนวน 14 รางวัล
2) ระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards จำนวน
1 รางวัล
1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง
สถานศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใช
ประโยชนหรือเผยแพร
2) จุดเดน
1. สถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู มีการจัดประชุมสม่ำเสมอเพื่อการพัฒนางานของสถานศึกษา การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยมีการแตงตั้งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อประชุมชี้แจงตอที่ประชุมครูและ
บุคลากรของสถานศึกษาเปนประจำอยางตอเนื่องประจำป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และสถานศึกษามีการใชนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ทั้งบุคลากร เงินทุน วัสดุ ครุภัณฑ อยางเปนรูป
ธรรมและเปนรายงานผล ตลอดจนสถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน นำนักเรียน
นักศึกษาศึกษาดูงานแหลงทุกปการศึกษา
4. สถานศึกษามีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ

ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการดานงบประมาณ ทุนการ
ศึกษา วัสดุอุปกรณ คุรุภัณฑ และมีการประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5. สถานศึกษามีแผนงานมีโครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ การสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ๆ
6. สถานศึกษาไดดำเนินการบริการชุมชนและจิตอาสาในทุกสาขาวิชาอยางสม่ำเสมอตอเนื่อง ปรากฏผลงานเดนชัด
ทั้งในรายวิชาโครงการ หลักสูตรระยะสั้น จิตอาสาทำความดี และการบริการชุมชน ศูนย Fix-it โดยมีสวนรวมของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
7 . สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย มี
การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในสถานศึกษา มีการนำไปใชประโยชน
จริง และไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน
วิจัย ระดับจังหวัด จำนวน 14 รายการ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards ระดับภาค
จำนวน 1 รายการ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. สถานศึกษาควรทำความรวมมือกับตางประเทศในการจัดการเรียนการสอนรวมกันให
หลากหลายสาขาวิชา เนื่องจากในปจจุบันจำกัดเพียงไมกี่สาขาเทานั้น
2. การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยที่มีการนำไปใช
ประโยชนจริงในระดับประเทศ หรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองาน
วิจัย ระดับนานาชาติ
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ทำความรวมมือกับสถานศึกษาในตางประเทศเพิ่มเติมในสาขาวิชาตาง ๆ ใหหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาตาง ๆ

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)

3

2

6

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

106

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 115

92.17

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ

3

3

9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

19
76.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

5

10

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

2

5

10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

95

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 95

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

3

2

6

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

16

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 25

64.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

ขอการประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 85

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน
ฟารม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได

65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
ขอการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนที่ได

30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ขอการประเมิน

ผลรวมคะแนนที่ได

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
หรืองานวิจัย

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3

4

12

ผลรวมคะแนนที่ได
รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 15

12
80.00

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
ขอการประเมิน

คาน้ำหนัก

คาคะแนน

คะแนนที่ได
(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอย
ละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

รอยละ
93.62
92.17

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

76

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

100

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

95.61

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

64

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

95

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

94.60

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
6.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
6.1.1 ดานการเขียนแผนธุรกิจ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู
สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานการเขียนแผนธุรกิจ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ดี
1.1 การเขียนแผนธุรกิจ
1.1.1 เชิงปริมาณ : 1. ผูเรียนประสบความสำเร็จในการเขียนแผนธุรกิจ จำนวน
25 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : 1. ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับ 3 ดาว
2. ผลการแขงขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
1) ระดับปวช.
- ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
- ระดับภาค
รองชนะเลิศ
2) ระดับปวส.
- ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
- ระดับภาค
รองชนะเลิศ
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
ยกยองสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะการเขียนแผนธุรกิจ
2) จุดเดน
1. ผูเรียนสวนใหญผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกเมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในระดับสูง รอยละ 99.13 มีทักษะ
วิชาชีพที่มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูเรียนในการเปนผูประกอบการ เชน การอบรม

ความรูเพื่อสรางผูประกอบการใหม การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
3. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปรากฎผลจากการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษากำหนด คือ การแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพระดับชาติ ไดรับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน
ระดับเหรียญทอง จำนวน 7 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 6 รายการ และเหรียญทองแดง จำนวน 7
รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ และในการแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพระดับชาติ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงรายเปนสถานศึกษาอันดับ 1 ที่ไดรับรางวัลคุณภาพมาตรฐานมากที่สุด และไดรางวัลคุณภาพ
มาตรฐานระดับเหรียญทองมากที่สุดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ
4. สถานศึกษาจัดหาทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน
5. สถานศึกษาจัดงานปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหแกนักเรียนนักศึกษาใหม
6. สถานศึกษามอบหมายใหครูที่ปรึกษาอบรม แนะแนว นักเรียนนักศึกษาในที่ปรึกษาทุกสัปดาห (อป.06)
7. สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนดไดเปนอยางดี โดยมีการจัดทำโครงการที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนจบตามเกณฑที่กำหนดไวและลดปญหา
การออกกลางคัน
8. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนรวมกันจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฎผลการประเมิน อวท. เปนองคกรมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญ
ทองดีเดน ระดับภาค (สถานศึกษาขนาดใหญ)
9. สถานศึกษามีกระบวนการในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาผานครูที่ปรึกษาทำใหไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงตาม
ความเปนจริง สามารถติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่
ผานมาในการมีงานทำในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. นักเรียนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รอยละ 54 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพปานกลาง
จึงควรพัฒนาผลการทดสอบใหมีคาทดสอบที่สูงขึ้น
2. การสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ จากการประกวดแขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ
ในระดับนานาชาติ
3. การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายทุกคนใหผานการพัฒนาและประสบความสำเร็จสูการเปน
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูประกอบ
การและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาใหมีผลการประเมินศูนยบมเพาะผู
ประกอบอาชีวศึกษาในระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1. สถานศึกษาควรจัดใหมีโครงการเตรียมความพรอมกอนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องและสรางความตระหนักใหนักเรียนนักศึกษาไดมอบเห็นความสำคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2. การจัดทำโครงการเตรียมความพรอมสำหรับการสอบ V-NET โดยการติวเขมกอนสอบ V-NET เพื่อทบทวน
ความรูใหผูเรียนกอนเขารับการทดสอบ
3. สถานศึกษาควรนำแนวขอสอบของแตละวิชาในขอสอบ V-NET มาวิเคราะหและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองตอเนื่อง
4. สถานศึกษาควรสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาทุกคนในสาขาวิชาตระหนักถึงความสำคัญ ของการเปนผู
ประกอบการแกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาแตละสาขาวิชา และใหฝกเปนผูประกอบการสรางศูนยบมเพาะของสาขา
วิชาตนเอง
5. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาผูประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบ
การอาชีวศึกษา ทุกสาขาวิชา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนกลุมเปาหมายทุกคน
6. สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพของหนวยงาน
หรือองคกร ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง
6.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
6.2.1 ดานการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาดานการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1.1 การสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ
1.1.1 เชิงปริมาณ : รอยละ 100 ของผูเรียนกลุมเปาหมายศึกษาภาษาตางประเทศ
ตามโครงสรางหลักสูตร หรือเขารวมกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ของสถานศึกษา
1.1.2 เชิงคุณภาพ : 1. ผูเรียนผานการศึกษาภาษาตางประเทศตามโครงสรางหลักสูตร
หรือเขารวมกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศของสถานศึกษา
2. ผลการแขงขันทักษะพื้นฐาน ทักษะสุนทรพจนภาษาจีนกลาง
ระดับนานาชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล
1.1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ
สถานศึกษาในการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ
2) จุดเดน

1. สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรสมรรถนะอยางเปนระบบ
โดยปฏิบัติทั้ง 5 ขอ คือ ศึกษาความตองการของตลาดแรงงานประสานกับสถานศึกษาอยางตอเนื่อง มีหลักสูตร
สมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ ใชหลักสูตรและติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือรายวิชาเพิ่มเติม ดวยการเพิ่มหนวยการเรียน ปรับหนวยการเรียนใหทันตอยุคสมัยในหลายสาขา
วิชา และมีหลักฐานปรากฏ ตลอดจนมีการนำไปใชจริง จำนวน 4 ประเภทวิชา 16 สาขาวิชา
3. แผนการจัดการเรียนรูจัดทำเปนมาตรฐานตามรูปแบบอยางถูกตอง และมีการใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ นำสูปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ การวัดและประเมินผลสอดคลองกับใบงาน ใบมอบหมาย
งาน เปนไปตามสมรรถนะที่ในชั้นเรียน
4. แผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาเนนสมรรถนะ เนนผูเรียนเปนสำคัญ จัดการเรียนรูสูปฏิบัติไดดีเปนระบบ มี
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู การวัดผลประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เปนไปตามจุดประสงครายวิชา
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนทุกๆ ภาคเรียน พรอมทั้งมีผูเชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบแผนกอนสงแผนการสอนใหกับฝายวิชาการ
6. ครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จัดทำแผนการเรียนรูอยางถูกตองเปนระบบ เนนผูเรียนเปน
สำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ปรากฏกิจกรรมการเรียนการสอน มีเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย การวัดผลประเมินผล การบันทึกหลังสอน มีการจัดทำสื่อ นวัตกรรมมาใชใน
7. สถานศึกษามีการนิเทศติดตามครูผูสอนในการสงเอกสารการสอนที่ประกอบดวยแผนการสอน สื่อการสอน งาน
วิจัย รวมถึงโครงการสอนทุกรายวิชาทุกภาคเรียน
8. ครูผูสอนจัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศ เอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธี
การบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่น ตั้งใจในการ
เรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
9. ครูผูสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ผลงานหรือนวัตกรรมไดรับการยอมรับหรือเผยแพรอยูในระดับยอดเยี่ยม
10. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสม่ำเสมอ สงผลใหครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา
สามารถใชงานในการเรียนการสอนไดเต็มที่
11. หองปฏิบัติการมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนมีเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน
12. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและมีศูนยขอมูลสารสนเทศที่สมบูรณและจัด
เก็บอยางเปนระบบ นำมาใชไดสะดวกรวดเร็ว

13. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบขอมูลสารสนเทศสำหรับ
การบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริการจัดการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
14. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการที่ครบถวนทุกสาขาวิชาใชในการเรียนการสอนไดอยางสมบูรณทั้งใน
ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ
15. มีการบริหารจัดการหองเรียน หองปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอตอความตองการของผูเรียน
16. สถานศึกษามีการดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
แหลงเรียนรู และสิ่งอำนวยความสะดวก ใหมีเพียงพอสำหรับผูใชงานหรือผูรับบริการซึ่งสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
่17. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา น้ำประปา การสื่อสาร และความปลอดภัย
อยางมีประสิทธิภาพ
18. สถานศึกษามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ หองอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ มีความพรอมและเพียงพอตอ
การคนควา มีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ สื่อการเรียน
19. สถานศึกษามีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลาบุคลากรและงบประมาณ และมี
ผูดูแลระบบที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ใชงาน และนำมาใชประโยชนไดดีในการบริหารจัดการภายในสถาน
ศึกษาและภายนอกสถานศึกษา
20. สถานศึกษามีการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบและดำเนินการอยางตอเนื่อง
สามารถจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสาขาวิชาที่เปดสอนระบบทวิภาคี และทั้งระดับ
ปวช. ปวส. และปริญญาตรี มีการลงนามความรวมมือ MOU สถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผลประเมินผล และสงผลใหผูสำเร็จการศึกษามีงานทำ 100%
21. สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอน การติดตามตรวจ
สอบคุณภาพ และมีการสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระดับทวิภาคีอยางเปนระบบ
22. สถานศึกษามีการสงเสริมใหสถานศึกษาประกอบการ บุคลากร ชุมชน องคกรตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอน ตามระบบทวิภาคี รวมถึงการระดมทรัพยากรตาง ๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอน
3) จุดที่ควรพัฒนา
1. การสงเสริม สนับสนุนใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยกับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา
3. ครูผูสอนทุกคนควรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ใหมีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ แลวนำผลจาก

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน จะตองมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร และควรมีการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
4. การพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ใหครอบคลุมตามจำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอนท้ั้งหมดของสถานศึกษา
5. บางสาขาวิชายังไมมีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
4) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบครบทุกสาขา
วิชา หรือสาขางาน โดยมี 1) การศึกษาความตองการของตลาดแรงงาน 2) การประสานงานกับสถานประกอบ
การอยางตอเนื่อง 3) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชากับสถานประกอบการหรือหนวย
งานที่เกี่ยวของ 4) การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 5) การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อใหทุกสาขาวิชาไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
3. สถานศึกษาควรจัดใหมีการอบรมการใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหมเพื่อตอบสนองการจัดการ
เรียนการสอนในยุคปจจุบัน
4. งานวิชาการและงานบุคลากรควรรวมมือกันจัดทำโครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูผูสอนที่
หลากหลาย และจัดทำโครงการเผยแพรนวัตกรรมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ มีการสงเสริมสนับสนุน
ใหนำผลจากการพัฒนาตนเองและพัฒนามาใชในการเรียนการสอน โดยกำกับติดตามครูผูสอนใหรายงานผลเสนอตอ
สถานศึกษา
5. สถานศึกษาควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมตามจำนวนหองเรียนหอง
ปฏิบัติการที่ใชในจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
6. สถานศึกษาควรเปดสอนระบบทวิภาคีใหครบทุกสาขาวิชา เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนที่สนใจ

สวนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา
วิเคราะหเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
1.1 ดานความรู

1. โครงการจัดทำคูมือนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
3. โครงการหองเรียนสีขาว
4. โครงการลดปญหาออกกลางคัน
5. โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสำเร็จการศึกษา ปจฉิม
นิเทศนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูเพื่อการศึกษา
6. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษา
7. โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ
8. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง ดานการทองเที่ยว
9. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
10. โครงการสงเสริมการใชภาษาไทย
11. โครงการสงเสริมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร นิทรรศการ เผย
แพรผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
12. โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
13. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
14. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)
15. โครงการติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
16. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
17. โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสำเร็จการศึกษา

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการจัดทำคูมือนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
3. โครงการหองเรียนสีขาว
4. โครงการลดปญหาออกกลางคัน
5. โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสำเร็จการศึกษา ปจฉิม
นิเทศนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกู เพื่อการศึกษา
6. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
7. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษา
8. โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ
9. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง ดานการทองเที่ยว
10. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
11. โครงการสงเสริมการใชภาษาไทย
12. โครงการสงเสริมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร นิทรรศการ เผย
แพรผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
13. โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
14. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
15. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)
16. โครงการติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
17. โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสำเร็จการศึกษา

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการจัดทำคูมือนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
3. โครงการหองเรียนสีขาว
4. โครงการลดปญหาออกกลางคัน
5. โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสำเร็จการศึกษา ปจฉิม
นิเทศนักเรียน นักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูเพื่อการศึกษา
6. โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
7. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสำเร็จการศึกษา
8. โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ
9. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง ดานการทองเที่ยว
10. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
11. โครงการสงเสริมการใชภาษาไทย
12. โครงการสงเสริมการจัดโครงงานวิทยาศาสตร นิทรรศการ เผย
แพรผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ
13. โครงการการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
14. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
15. โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET)
16. โครงการติดตามผลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
17. โครงการสงเสริมและพัฒนากิจกรรมผูเรียน (งบพัฒนาผูเรียน
กิจกรรม 15 ป)
18. โครงการบริจาคโลหิตวันแมสูวันพอ
19. โครงการพิธีบวงสรวงไหวครูชาง
20. โครงการการศึกษาความตองการ ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการตอคุณลักษณะ
21. โครงการปจฉิมนิเทศและบายศรีสูขวัญผูสำเร็จการศึกษา
22. โครงการฝกอบรมอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
23. โครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อประชาชน
24. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ
25. โครงการฝกอบรม 108 อาชีพ
26. โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน
27. โครงการเทศกาลเคกและของขวัญปใหม
28. โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพสูชุมชน

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
1.4 ดานการเขียนแผนธุรกิจ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการ และการประกอบอาชีพ
อิสระ

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2.3 ดานการบริหารจัดการ

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
4. โครการศึกษางานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ
5. โครงการเตรียมความพรอมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสี่ จาก สมศ.
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ 2561
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ (OD)
8. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู
คุณภาพยุคไทยแลนด 4.0
9. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ สูคุณภาพไทยแลนด 4.0
10. โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีการฝกงาน และ
การเรียนรูประสบการณจริงในสถานประกอบการ
11. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
12. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู
13. โครงการศึกษาดูงานดานวิชาการ และวิชาชีพสำหรับนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา
14. โครงการจัดทำความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
15. โครงการตรวจสุขภาพประจำป
16. โครงการแนะแนวการศึกษา
17. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญา
ตรี

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
18. โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงราย
19. โครงการปรับปรุงหองพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
20. โครงการจัดซอ ติดตั้ง และซอมแซมครุภัณฑสื่อการเรียนการสอน
ประจำแผนกวิชา
21. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ และปรับปรุงหองเอกสารการพิมพ งาน
บริหารงานทั่วไป
22. โครงการพัฒนางานการเงิน การบัญชี
23. โครงการจัดซื้อแผนพลาสติกเคลือบสำหรับเก็บรักษาระเบียนแสดง
ผลการเรียน
24. โครงการพัฒนาการจัดเก็บขอมูลประวัติ
25. โครงการวัสดุพัฒนางานทะเบียน
26. โครงการวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุมงานอาคารสถานที่
27. โครงการประกันรถยนต
28. โครงการพัฒนางานวางแผนและงบประมาณ
29. โครงการพัฒนาหองสำนักงานอาคารสถานที่
30. โครงการตรวจการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
31. โครงการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
32. โครงการจัดทำคูมือการประกันคุณภาพของวิทยาลัยระดับสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
33. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับรายบุคคล ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561
34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเงินระบบบริหารสถานศึกษา
35. โครงการการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
เรียนการสอนของครู
36. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับสาขาวิชา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
37. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561
38. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม ประจำปการ
ศึกษา 2563
39. โครงการพัฒนางานพัสดุ
40. โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนางานบริหารงานทั่วไป

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
41. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียนทฤษฎี อาคาร 1 และ
อาคาร 9 ชั้น 3
42. โครงการอบรมใหความรูเรื่องสุขาภิบาลอาหารแกผูประกอบการ
คา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
43. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติงาน
44. โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนางานประชาสัมพันธ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
45. โครงการปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนาหองประชาสัมพันธ เปน
หองเกียรติยศในการเก็บรวบรวม โลรางวัล ผลงาน-รางวัล ของ
สถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
46. โครงการจัดซื้อครุภัณฑพัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
47. โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและหองปฏิบัติการ
48. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษา
49. โครงการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
50. โครงการดูแลบำรุงรักษาลิฟต อาคารเรียน 6
51. โครงการดูแลบำรุงรักษาลิฟต อาคารเรียน 8
52. โครงการใหบริการหองน้ำ-หองสวม
53. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่ง
ประดิษฐ
54. โครงการจัดซื้อจอ LED full color Outdoor Display P10
พรอมอุปกรณติดตั้งสำหรับงานประชาสัมพันธกิจกรรมของ
วิทยาลัย
55. โครงการติดตั้งผนังกั้นพื้นที่เปนหองพักอาคารโรงแรม บริเวณ
อาคาร 7 ชั้น 3 และ 4
56. โครงการปรับปรุงหองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
57. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
58. โครงการปรับปรุงและซอมแซมหองเรียนทฤษฎี อาคาร 1 และ
อาคาร 9
59. โครงการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำและอางลางมือ
60. โครงการประตูแขนกั้นอัตโนมัติควบคุมการจราจรดานหนาสถาน
ศึกษา
61. โครงการซอมแซม บำรุงรักษาเปลี่ยนลอฟาแรงสูงในวิทยาลัย
62. โครงการดูแลรักษาหมอแปลงไฟฟา
63. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ
64. โครงการปรับปรุงความเร็วเครือขายอินเตอรเน็ต
65. โครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
66. โครงการ Smart Datacenter
67. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสัญญาณไรสาย (Wiﬁ) สำหรับ
อาคาร 1 และอาคาร 4
68. โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

1. โครงการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝกงาน และ
การเรียนรูประสบการณจริงในสถานประกอบการ
2. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
3. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู
4. โครงการศึกษาดูงานดานวิชาการ และวิชาชีพสำหรับนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา
5. โครงการจัดทำความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
6. โครงการตรวจสุขภาพประจำป
7. โครงการแนะแนวการศึกษา
8. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญา
ตรี
9. โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงราย
10. โครงการฝกอบรมอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
11. โครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อประชาชน
12. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ
13. โครงการฝกอบรม 108 อาชีพ
14. โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน
15. โครงการเทศกาลเคกและของขวัญปใหม
16. โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพสูชุมชน
17. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม
18. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
19. โครงการปรับปรุงความเร็วเครือขายอินเตอรเน็ต
20. โครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
21. โครงการ Smart Datacenter
22. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสัญญาณไรสาย (Wiﬁ) สำหรับ
อาคาร 1 และ อาคาร 4
23. โครงการพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
2.5 ดานการสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. โครงการคายอบรมภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
2. โครงการคายภาษาจีน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ
ภาษาจีนทุกสาขาวิชา
3. โครงการยกระดับทักษะทางภาษาสำหรับผูเรียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย
4. โครการศึกษางานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ
5. โครงการเตรียมความพรอมรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบสี่ จาก สมศ.
6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ 2561
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองคการ (OD)
8. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู
คุณภาพยุคไทยแลนด 4.0
9. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ สูคุณภาพไทยแลนด 4.0
10. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
11. โครงการเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการเรียนรู
12. โครงการศึกษาดูงานดานวิชาการ และวิชาชีพสำหรับนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา
13. โครงการคายอบรมภาษาตางประเทศ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
14. โครงการจัดทำความรวมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
15. โครงการตรวจสุขภาพประจำป
16. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญา
ตรี
17. โครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
เชียงราย

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
18. โครงการฝกอบรมอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
19. โครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อประชาชน
20. โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อคนพิการ
21. โครงการฝกอบรม 108 อาชีพ
22. โครงการถายทอดนวัตกรรมสูชุมชน
23. โครงการเทศกาลเคกและของขวัญปใหม
24. โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพสูชุมชน
25. โครงการคายภาษาจีน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ
ภาษาจีน ทุกสาขาวิชา
26. โครงการยกระดับทักษะทางภาษาสำหรับผูเรียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
27. โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม
28. โครงการตรวจการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
29. โครงการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
30. โครงการจัดทำคูมือการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ระดับสถาน
ศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
31. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับรายบุคคล ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561
32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเงินระบบบริหารสถานศึกษา
33. โครงการการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ
เรียนการสอนของครู
34. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับสาขาวิชา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
35. โครงการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ.2561
36. โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

1. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
2. โครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

