
 

 

 



 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา 

รายการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ ณ วันที่ หน่วยงานที่ออกหลักฐาน 

1.  นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “บุคลิกภาพ มารยาทไทย และ
การใช้ภาษาไทย” ณ ห้องประชุมวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 
อ.เมืองฯ จ.ประจวบ จำนวน 10 ชั่วโมง 

2 กันยายน 2560 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ตุ๊กตาปรับระดับนิรภัยสำหรับเด็ก “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณ
บุรี  

23-24 พฤศจิกายน 
2560 

อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

3. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท คณะกรรมการดำเนินงานในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560   

19 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

4. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การประกวดและแสดง
นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีพุทธศักราช 2561  

26 มิถุนายน 2561 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

5. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาผลงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์
ช่วยเปิด-ปิดวาล์วน้ำ” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 
2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี  

13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษาภาคกลาง 



 

 

6. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน การประกวด 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในงานท่องเที่ยว
บางพาน ตำนานเมืองทอง ครั้งที่ 11  

22 กรกฎาคม 2561 อำเภอบางสะพาน 

7. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การ
ประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  

1 ธันวาคม 2561 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ 

8. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท กรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  

21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

9. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีการถนอมและ
พัฒนาไฮศกรีมน้ำตาลสดจากน้ำมะพร้าวด้วยเปลือกไม้พยอม” 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปี
พุทธศักราช 2562   

21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

10. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “สร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะ
พลาสติก PET” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา 
ประจำปีพุทธศักราช 2562   

21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

11. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีและอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการทำน้ำพริกเปลือกกุ้ง” การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562   

21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 



 

 

12. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์
วัดความอ่อน-แก่ของผลทุเรียน” การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562   

21 มิถุนายน 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

13. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท กรรมการตัดสินการประกวดแต่งกลอน 8 และวาดภาพระบายสี 
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2562 

31 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

14. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการฝึกอบรมโครงการเปิดบ้าน  TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 36 ชั่วโมง 

19-21 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการอบรมโครงการ การสร้างสื่อออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์
ผสมผสานรูปแบบเกมส์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

23-25 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

16. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดมารยาทไทย งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี
การศึกษา 2562   

14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

17. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรกึษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ “เพชรเจียระไน” “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ปราณบุรี  

13 ธันวาคม 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

18. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์
ช่วยเหลาก้านมะพร้าว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ

13 ธันวาคม 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 



 

 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 
2562   

19. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีและการยืดอายุไฮศก
รีมน้ำตาลสดจากน้ำมะพร้าวด้วยเปลือกไม้พยอม” ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562   

13 ธันวาคม 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

20. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพตุ๊กตา
ปรับระดับนิรภัยสำหรับเด็ก ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปี
พุทธศักราช 2562   

13 ธันวาคม 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

21. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท กรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา 
ประจำปีพุทธศักราช 2562   

13 ธันวาคม 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

22. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีและการยืดอายุไฮศก
รีมน้ำตาลสดจากน้ำมะพร้าวด้วยเปลือกไม้พยอม” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปี
พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต 

9-12 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

23.  นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น เนื่อง
ในโอกาส วันครู ประจำปี 2563 

16  มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

24. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเปิดบ้านการอาชีพ BSPC 
Open House  ประจำปีการศึกษา 2562  

17 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 



 

 

25. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท คณะกรรมการดำเนินงานในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562  

24 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

26. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการเข้าร่วม “โครงการอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัล และการ
สร้างสื่อการเรียนการสอน (e-Book)” ณ ห้อง Self excess 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

25 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

27. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการประเมินเรื่องสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยคะแนน 80 %  รูปแบบ Online 

2 เมษายน 2563 โรงเรียนเกษตรสมบรูณ์
วิทยาคม องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ 
28. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการวัดประเมินผลด้านทักษะด้าน Digital Literacy ดว้ย

คะแนนผ่าน 88 % รูปแบบ Online 
10 เมษายน 2563 สำนักงานพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 
(นครสวรรค์-อุทัยธานี) 

29. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 
รูปแบบ Online 

11 เมษายน 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

30. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการทดสอบวัดความรู้วิชาชีพครู เรื่องคุณธรรมและค่านิยม 
รูปแบบ Online 

11 เมษายน 2563 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง  

31. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการอบรมโครงการ “การพัฒนาทักษะครูวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”  
ระดับดีเยี่ยม ณ ห้อง Self excess วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 

10 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 



 

 

32. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูที่ปรึกษา ระดับต้นแบบ 
ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ 
ดูแลนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 

27 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

33. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 
นักศึกษา Student Care จำนวน 3 ชั่วโมง 

23 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

34. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน
ม้าร้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 

30 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

35. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท การอบรมโครงการ การสร้างสื่อออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์
ผสมผสานรูปแบบเกมส์ ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

21 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

36. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้รับการยกย่อง เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ 
เสียสละ ในการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563  

12 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

37. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท กรรมการตัดสิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  ประจำปี
การศึกษา  2563 

13 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

38. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ระดับดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2563 

1 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 



 

 

39. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี
การศึกษา 2564 และเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ในการทำประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม 

23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

40. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 
2564 “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ” 

25 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

41. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 

26 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

42. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง “ การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบ
ทุเรียน” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

26 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

43. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ครูที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพ
เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสดัวยรังสี UV-C” การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

26 กรกฎาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

44. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบ
บูรณาการ หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน 

วันที่ 2 กันยายน 2565 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 



 

 

45. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ
โปรแกรม Infographics(Canva) ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 

วันที่ 10-11, 17-18 
กันยายน 2565 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

46. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำข้อมูลการเรียนการสอน(ตารางสอน)
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2565 
29-31 สิงหาคม 2565 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

47. นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA) และการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   



 

 

 
 
 

เอกสารแนบ 
 

 
 
 
 



 

 

 นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“บุคลิกภาพ มารยาทไทย และการใช้ภาษาไทย”  

ณ ห้องประชุมวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.ประจวบฯ  
จำนวน 10 ชั่วโมง วันที่ 2 กันยายน 2560 

 
 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ตุ๊กตาปรับระดับนิรภัยสำหรับเด็ก “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทที่ 5 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี จำนวน 16 ชั่วโมง  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 

 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 20 
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การประกวดและแสดงนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคม

วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561  

 
 
 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาผลงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิด
วาล์วน้ำ” เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 28 ระดับภาค ภาคกลาง  

ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จ.สระบุรี

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้เข้าร่วมกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน การประกวด TO BE 
NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ในงานท่องเที่ยวบางพาน ตำนานเมืองทอง ครั้งที่ 11 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน  
การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปีการศึกษา 2561 

 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา 
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีการถนอมและพัฒนาไฮศกรีม
น้ำตาลสดจากน้ำมะพร้าวด้วยเปลือกไม้พยอม” นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562  วนัที ่21 มิถุนายน 2562 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน  
“สร้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก PET”   

นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562   
วนัที ่21 มิถุนายน 2562 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน  
“การศึกษากรรมวิธีและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำน้ำพริกเปลือกกุ้ง”  

นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562   
วนัที ่21 มิถุนายน 2562 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน  
“การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์วัดความอ่อน-แก่ของผลทุเรียน”  

นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562   
วนัที ่21 มิถุนายน 2562 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแต่งกลอน 8 และวาดภาพระบายสี โครงการ
ส่งเสริมทักษะภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการฝึกอบรมโครงการเปิดบ้าน  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  จำนวน 36 ชั่วโมง 

วันที่ 19-21 กันยายน 2563  

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดมารยาทไทย งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ “เพชรเจียระไน” “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วยเหลา
ก้านมะพร้าว” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา  

ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีและการยืดอายุไฮศกรีมน้ำตาลสด
จากน้ำมะพร้าวด้วยเปลือกไม้พยอม” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพตุ๊กตาปรับระดับ
นิรภัยสำหรับเด็ก ” ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา  

ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นกรรมการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา  
ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน “การศึกษากรรมวิธีและการยืดอายุไฮศกรีมน้ำตาลสด
จากน้ำมะพร้าวด้วยเปลือกไม้พยอม” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง  

ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ รังสิต วันที่9-12 มกราคม 2563 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ดีเด่น  
เนื่องในโอกาส วันครู ประจำปี 2563 วันที่ 16  มกราคม 2563 

 
 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเปิดบ้านการอาชีพ BSPC Open House  
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 17  มกราคม 2563 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 22 
ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 24  มกราคม 2563 

 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการเข้าร่วม “โครงการอบรมระบบห้องสมุดดิจิทัล และการสร้างสื่อการ
เรียนการสอน (e-Book)” ณ ห้อง Self excess วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

จำนวน 8 ชั่วโมง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการอบรมโครงการ “การพัฒนาทักษะครูวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”  ระดับดีเยี่ยม ณ ห้อง Self excess วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา Student 
Care จำนวน 3 ชั่วโมง ณ ห้อง Self excess วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่ 23 กันยายน 2563 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท  เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง 
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) ศูนย์ศาลาอเนกประสงค์ บ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ 

วันที่ 30 กันยายน 2563

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท อบรมโครงการ การสร้างสื่อออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ผสมผสานรูปแบบเกมส์ 
ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง วันที่ 25 กันยายน 2562 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้รับการยกย่อง เป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ในการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นกรรมการตัดสิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้  ประจำปีการศึกษา  2563 

ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันที่13 ธันวาคม 2563 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 
ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา 2564 และ
เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ได้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 2564 “การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ” ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันที่ 25 ธันวาคม 2564 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยการอาชีพบาง

สะพานณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง “ การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบทุเรียน” การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานเรื่อง “การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียและไวรัสดัวยรังสี UV-C” การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 

ประจำปีพุทธศักราช 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ 
 หลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่ 2 กันยายน 2565 

  



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการจัดทำข้อมูลการเรียนการสอน(ตารางสอน) 
ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2565 และ 29-31 สิงหาคม 2565 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel   
และโปรแกรม Infographics(Canva) ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่ 10-11, 17-18 กันยายน 2565 

 



 

 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับนิเทศผู้เรียนฝึกอาชีพผ่านระบบ
โปรแกรมรายงานฐานข้อมูลอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่ 10-11, 17-18 กันยายน 2565 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance 
Agreement : PA) และการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  วันที่ 13 ธันวาคม 2565  

 



 

 

 
นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการประเมินเรื่องสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ด้วยคะแนน 80 % รูปแบบ Online วันที 2 เมษายน 2563 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการวัดประเมินผลด้านทักษะด้าน Digital Literacy  
ด้วยคะแนนผ่าน 88 % รูปแบบ Online วันที 10 เมษายน 2563 

 

 



 

 

 
นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19  

รูปแบบ Online วันที 11 เมษายน 2563 
 

 
 

นางสาวรสสุคนธ์  สุนทรโอวาท ผ่านการทดสอบวัดความรู้วิชาชีพครู เรื่องคุณธรรมและค่านิยม 
รูปแบบ Online วันที่ 11 เมษายน 2563 

 


