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ค ำน ำ 
 

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย  
3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา         
ท่ีพึงประสงค์ มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการ
ขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง เป็นการประเมินผล และการติดตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จะต้องมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  ของสถานศึกษาในเชิง
ประจักษ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นข้อมูลโดยท่ัวไปของวิทยาลัยเทคนิค
เชียงค า การด าเนินงานของสถานศึกษา และผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา รวมท้ัง
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ตลอดจนส่ิงท่ีได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงค า มุ่งหวังท่ีจะได้น าผลการประเมินในครั้งนี้เป็นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     
เกิดผลดีกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อให้ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครอง หน่วยงานของรัฐ และเอกชน 
ตลอดจนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ และให้การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษา   
เพื่อก้าวเข้าสู่โลกอาชีพต่อไป และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ 
 
 

           หน้า 
ค ำน ำ             ก 
สำรบัญ             ข 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                  5 
ส่วนที ่3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                75  
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                77 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา                     100 
ส่วนที ่6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                         105 
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สวนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ประจําปการศึกษา 2561 ประกอบดวยการ

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

          1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ประจําปการศึกษาที่ 2561 มีผลดังนี้ 

            1.1  ผลสัมฤทธิ์ 

     วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

จํานวน 91 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 130 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 221 คนกลุมเปาหมาย

ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 29 คน 7 โครงการ มีผลงานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค ผลงานระดับจังหวัดจํานวน 30 ผลงานระดับภาคจํานวน 7 ผลงาน ระดับชาติจํานวน 

1 ผลงาน รางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษาจํานวน 30 คน ระดับจังหวัดจํานวน 6 คน 

ระดับภาคจํานวน 2 คน ผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 92 คน ระดับประกาศนียวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 91 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 183 

คน ผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวย  การทดสอบดานสมรรถนะหลัก

และสมรรถนะทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 95 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง จํานวน 88 

คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 183 คน มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานองคกร ภาครัฐ และเอกชน การศึกษา

ตอและประกอบอาชีพอิสระ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 101 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง จํานวน 87 คน รวมทั้งสิ้น 188 คน 

     1.2 จุดเดน  

     วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการนักวิชาชีพ และกิจกรรมลูก

เสือ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา 

ผานการประเมินองคการมาตรฐานดีเดนองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับเหรียญทอง 

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนเวลา 5 ปตอเนื่อง  อีกทั้งมีอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

แหลงเรียนรู สิ่งอํานวยความสะดวก มีพรอมและเพียงพอ ตอการใชงาน เอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและ

ผูรับบริการ  ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  ไดใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถาน

ศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําป ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการศึกษา 

     1.3  จุดที่ควรพัฒนา 
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             ดานความรู ทักษะและการประยุกตใช  ซึ่งมีผลการดูแลและแนะแนวผูเรียน เพื่อลดปญหาการออก

กลางคันโดยภาพรวมอยูในระดับดี  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํารวมกับสถาน

ประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  มีปริมาณนอย ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีและความ

ตองการของตลาดแรงงาน  ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคและงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนจริง  ได

รับรางวัลในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในปริมาณที่นอย 

     1.4  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

            สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายและกลยุทธเพื่อลดอัตราการออกกลางคัน โดยการใชบทบาทของครู

ที่ปรึกษา กระตุนการเห็นคุณคาของการเรียนอาชีวศึกษา  โดยเนนการใหความรู  ความเขาใจ ทักษะทัศนคติที่ดี  

และการประกอบอาชีพ  การพัฒนาการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ของสถานศึกษาที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน และ

สนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ตอยอด การประกวดแขงขันในระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติสงเสริม และสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษา ใหมีงานวิจัย ที่ใชประโยชนไดจริง ในระดับ

สถานศึกษาชุมชน จังหวัด และระดับชาติ 

 

2. การสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ

          วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งดานกีฬา  กิจกรรมองคการวิชาชีพ 

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  ผูสําเร็จการศึกษาที่

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมรอยละ 71.76 ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพตามหลักสูตร  รอยละ 81.11 มีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะอาสา โครงการฝกอบรมวิชาชีพ

ระยะสั้น ซึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับมาก ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ รวมทั้งสิ้นรอยละ 88.26 สงผลใหภาพลักษณของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคําได

รับการยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และบุคลากรภายในวิทยาลัย ชุมชน และสังคมภายนอก

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

          ยกระดับความสามารถของผูเรียนเพ่ือใหผูสําเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถในการแขงขัน  โดยใช 

V-NET การประเมินดานมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับหองเรียน สรางเสริมทักษะอาชีพในอนาคต

ดวยกิจกรรมองคการนักวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสรางทักษะชีวิต 

ความสามารถดานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการ  

          การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 

เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะอาสา โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึงมีผลการประเมินความ
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พึงพอใจของผูรับบริการ  

อยูในระดับมาก

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

          การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา ในหลักการบริหารจะมีกระบวนการและขอบเขตที่

แนนอน เชน มีการใชทรัพยากร (4 M)  ใชเทคนิคในกระบวนการบริหาร บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาที่กําหนดขึ้น จะมีลักษณะของการรวมบริหารกิจการของสถานศึกษา มีการวางแผน การประชุม การแสดง

ความคิดเห็น การประสานงาน การรายงานและติดตามผล  นอกจากนี้ การมีสวนรวมยังพิจารณาไดหลายมุม

มองซ่ึงมีทั้งทางตรงและทางออม ตามแนวนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา  ความตองการในชุมชน และตลาด

แรงงาน 

4.2 วัตถุประสงค 

          1)  เพ่ือใหบริหารจัดการศึกษาไดบรรลุตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด 

          2)  เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

4.3 กรอบแนวคิด 

          การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา  สรางความรวมมือของบุคลากร  และชุมชน 

4.4 วิธีการดําเนินงาน 

          1)  กําหนดรูปแบบและวิธีการ 

          2) สรรหาผูมีสวนรวม 

          3) ประชุม วางแผนการดําเนินการ 

          4) ดําเนินการใหเกิดการมีสวนรวม    

          5) การเสริมสรางพลังการมีสวนรวม 

          6) นิเทศติดตาม 

          7) สรุป รายงานผล 

4.5 ผลการดําเนินงาน 

          การบริหารและจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทางการ

ศึกษา  ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ  ในการดําเนินงาน ดานการพัฒนาผู

เรียนตามคุณลักษะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  การจัดการศึกษา และการสรางสังคมแหง

การเรียนรู  ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  ใน

ระดับยอดเยี่ยม 

4.6 ประโยชนที่ไดรับ 

          1) การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและเปาหมายที่กําหนด 
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          2) ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
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สวนท่ี 2 

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เลขที่ 141  หมู 10  ถ.เชียงคํา-ปง  ต.ฝายกวาง  อ.เชียงคํา  จ.พะเยา  56110

  โทรศัพท 054883510  โทรสาร 

  E-mail dovechiang@hotmail.com  Website www.cktc.ac.th

  ประวัติสถานศึกษา

            สมัยที่ ฯพณฯ อานันท  ปนยารชุน ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ป พ.ศ. 2535)  โดยมี ฯพณฯ 

ดร.กอ  สวัสดิ์พาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการ ศึกษาวิชาชีพ

ระดับอําเภอ และมอบหมายใหกรมอาชีวศึกษาดําเนินการโดยมี  นายบุญเทียม  เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา

สมัยนั้น เปนผูรับนโยบายมอบหมายใหกองการศึกษาอาชีพจัดดําเนินการจัดหาที่ดินในการกอสราง ขณะนั้นนางลดา

วัลลิ์  วงศศรีวงศ ดํารงตําแหนงโฆษกรัฐบาล ไดทราบขาวตามนโยบายดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการติดตอ

ประสานงานกับ ฯพณฯ ดร.กอ  สวัสด์ิพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ธิการ ดวยอุดมการณที่จะแกไข

ปญหาการตกเขียว หรือหญิงประกอบอาชีพอันไมพึงปรารถนาใหมีอาชีพอื่นที่เหมาะสมมีรายไดที่สุจริต ประกอบ

อาชีพสอดคลองกับทองถิ่นไมตองการใหมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน และตองการพัฒนาทองถิ่นในบานเกิดของ

ตนเอง อีกทั้งทานลดาวัลลิ์  วงศศรีวงศ  ก็เปนคนอําเภอเชียงคํา พรอมดวยมีปรัชญาที่วา “การศึกษา คือการ

พัฒนาตน พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง” จึงไดเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา ในเขตอําเภอเชียงคําขึ้น 

 

          ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการก็ยินดี ประกอบกับไดเล็งเห็นความสําคัญ ความมุงมั่น ในการ

พัฒนาทองถิ่นของทานลดาวัลลิ์  วงศศรีวงศ ทําใหกรมอาชีวศึกษา โดยกองการศึกษาอาชีพทําการสํารวจจัดหาที่ดิน

ที่จะกอสรางวิทยาลัย  การอาชีพเชียงคําขึ้น  ขณะนั้นนายทวีศักดิ์  สติราษฎร กํานันตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา 

จังหวัดพะเยา ไดเปนประธานในการเปดประชุมของสภาตําบลฝายกวาง  ณ ศูนยสภาตําบลฝายกวาง  ใน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องประธานขอหารือ เรื่องไดรับหนังสืออําเภอเชียงคํา ที่ พย 0316/2826 เรื่องยืนยันมติที่

ประชุมในการตอบตกลง ยินยอมยกที่ดินสาธารณะของตําบลมอบใหกรมอาชีวศึกษา เพื่อสรางวิทยาลัยการอาชีพ

เชียงคํา ในงบประมาณป 2535 จํานวนเนื้อที่ 62 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ซ่ึงมติที่ประชุมไดอนุมัติใหที่ดินสาธารณะ

ของตําบลฝายกวางจํานวน 62 ไร 2 งาน 7 ตารางวา จากจุดเริ่มตนในการประสานงานของทานลดาวัลลิ์  วงศศรี

วงศ นี้เอง ทําใหกรมอาชีวศึกษาไดตัดสินใจในการจัดของบประมาณ เพื่อกอสรางวิทยาลัยการอาชีพเชียงคําขึ้นมา 

จนสามารถประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเชียงคํา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535  โดย
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มี เลขที่ตั้ง คือ 141 หมู 10 ถนนเชียงคํา-ปง ตําบลฝายกวาง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 ไดมีการเปลี่ยนชื่อ เปนวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

  การจัดการศึกษา

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดจัดการเรียนการสอน ออกเปน 2 ระดับ ประกอบดวย 

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

                    1. สาขาวิชาชางยนต 

                    2. สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

                    3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

                    4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                    5. สาขาวิชาการบัญชี 

        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

                    1. สาขาวิชาชางยนต 

                    2. สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

                    3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                    4. สาขาวิชาการบัญชี

  สภาพชุมชน

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําตั้งอยูทางทิศใตของตัวอําเภอเชียงคํา ระยะทางหางจากตัวอําเภอ  ประมาณ  10  

กม. และอําเภอเชียงคําเปนอําเภอที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ   จังหวัดพะเยา  ระยะทางระหวางตัวอําเภอถึง

จังหวัดประมาณ  70  กม. 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานอําเภอเชียงคํา 

 

 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 อําเภอเชียงคํา มีเนื้อที่ / พื้นที่  784.061  ตร.กม. 

• ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอําเภอภูซาง 

• ทิศตะวันออก  ติดตอกับแขวงไชยะบูลี (ประเทศลาว)และอําเภอสองแคว(จังหวัดนาน) 

• ทิศใต  ติดตอกับอําเภอสองแคว (จังหวัดนาน) และอําเภอปง 

• ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอจุน และอําเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
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  แหลงนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้าลาว แมนํ้ายวน แมนํ้าแวน  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของอําเภอ คือ

นํ้าตกนํ้ามิน  นํ้าตกคะแนง  แมนํ้าลาว แมนํ้ายวน  แมนํ้าแวน แมนํ้าอิงปานํ้าแวน-หวยไคร  ปานํ้าเปอย  นํ้ายวน  

นํ้าลาว  ปาดอยบอสม  ดอยโปงนก 

 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

  แบบฝนเมืองรอน  ฤดูรอนเริ่มเดือน มีนาคม  ฤดูฝนเริ่มเดือน  พฤษภาคม         ฤดูหนาวเริ่มเดือน  

ตุลาคม 

 

 การปกครอง 

  อําเภอเชียงคํา แบงพ้ืนที่การปกครองออกเปน  10  ตําบล  134   หมูบาน  ไดแก 

  1.  ตําบลหยวน  มีหมูบาน 15 หมูบาน 

  2.  ตําบลนํ้าแวน  มีหมูบาน 14 หมูบาน 

  3.  ตําบลเวียง  มีหมูบาน 10 หมูบาน 

  4.  ตําบลฝายกวาง มีหมูบาน 17 หมูบาน 

  5.  ตําบลเจดียคํา มีหมูบาน 12 หมูบาน 

  6.  ตําบลรมเย็น  มีหมูบาน 21 หมูบาน 

  7.  ตําบลเชียงบาน มีหมูบาน 11 หมูบาน 

  8.  ตําบลแมลาว  มีหมูบาน 14 หมูบาน 

  9.  ตําบลอางทอง มีหมูบาน 13 หมูบาน 

          10. ตําบลทุงผาสุก   มีหมูบาน   7 หมูบาน 

 

 

 

 

¬ 

 อาชีพ 

  อาชีพหลัก ไดแก ทํานา ทําสวน และการเกษตรอื่น ๆ 

 

 แหลงทองเที่ยว 

 

 อางเก็บนํ้าแมตํ๋า 
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  ตั้งอยูหลัก กม.ที่ 63  ถนนสายเชียงคํา-พะเยา หางจากที่วาการอําเภอประมาณ    7 กม. ลักษณะ

เปนอางเก็บนํ้าของสํานักงาน รพช. กระทรวงมหาดไทย มีความยาว โดยรอบ  3,480.50 เมตร  โดยมีจุดประสงค

เพ่ือเปนที่กักเก็บนํ้าใหชาวบานตําบลนํ้าแวนและตําบลใกลเคียง  ใชประโยชนอีกทั้งเปนสถานที่เพาะพันธุปลานํ้าจืด

ของหมูบาน 

 

 ถํ้าผาแดง 

  อยูบานปางถํ้า หมูที่ 9   ตําบลรมเย็น หางจากหมูบาน  1 กิโลเมตร หางจาก     ที่วาการอําเภอ

เชียงคํา 20  กิโลเมตร สภาพถํ้าหินงอก หินยอยสวยงามมาก 

 

 บานเยาตนผึ้ง 

  อยูบานตนผึ้ง หมูที่ 16  ตําบลรมเย็น หางจากที่วาการอําเภอประมาณ  30 กม. ตั้งอยูบนยอดเขาไป

ชมทิวทัศน นมัสการรอยพระบาทพระอรหันต ชวงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ   ชมดอกซากุระบาน (พญาเสือโครง) 

 พระธาตุดอยคํา 

  ตั้งอยูในวัดพระธาตุดอยคํา บานสบสา หมูที่ 5  ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา หางจาก

ที่วาการอําเภอประมาณ 7  กิโลเมตร มีถนนลาดยางโดยตลอด มีตํานานเลาถึงประวัติของพระธาตุไววา มีหญิง

หมายคนหน่ึงไดพบทองคําแทง มีขนาดใหญมากอยูระหวางภูเขา  สองลูก เมื่อมาเลาใหชาวบานฟง ตางก็ขึ้นไปดู 

ฝายพญาเจาเมืองเกิดความโลภอยากได จึงใหคนไปตัดทองคํา แตทองคําไดหายเขาไปในภูเขา ซึ่งมีองคพระธาตุเกา

แกที่พญาคําแดงเจาเมืองพุทธสะ        ไดสรางถวายพระพุทธเจา คนจึงเรียกพระธาตุนี้วา พระธาตุดอยคํา 

ลักษณะดานสถาปตยกรรมเปนแบบลานนา   มีฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น รองรับองคพระธาตุ ซึ่งมีฐานปทมยอมุมสี่ทิศ  

ถัดขึ้นไปเปนมาลัยเทาปลองไฉน ปลียอดและฉัตรฐานชั้นสองมีรูปสิงหปูนปนยืนอยูสี่มุม 

 

 พระเจานั่งดิน 

  ตั้งอยูในพระวิหารวัดพระเจานั่งดิน  หมูที่ 7  ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา หางจากที่

วาการอําเภอประมาณ 5 กม. ลักษณะเปนพระพุทธรูปกออิฐถือปูน หนาตักกวางหนึ่งเมตร ศิลปะแบบลานนา มี

ตํานานเลาวาเปนพระพุทธรูปที่พระอินทรและพญานาค นําเอาดินจากลังกาวีสรางใชเวลาหนึ่งเดือนเจ็ดวัน เมื่อ

พระพุทธเจาเสด็จมาเผยแผพระพุทธศาสนาในเมืองพุทธสะ (เชียงคํา) พระพุทธรูปไดลงมาจากฐานชุกชี มากราบ

พระพุทธเจาและไมไดขึ้นประทับบนฐานชุกชีอีกเลยจึงเรียกวาพระเจานั่งดิน 

 วัดพระธาตุสบแวน 

  ตั้งอยูบานธาตุ  หมูที่ 1  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  หางจากที่วาการอําเภอ 3 กม. 

เปนวัดเกาแกที่ชาวไทลื้อมารวมกันกอสรางเมื่อคราวอพยพมาจากอําเภอเชียงมวน  (ป พ.ศ. 2447) เลาวามีชาวบาน

พบพระธาตุองคหน่ึงจึงชวยกันบูรณะขึ้นมาใหม ตั้งชื่อวาพระธาตุ  สบแวนเปนบริเวณที่แมนํ้าแวนและแมนํ้าฮองมา
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บรรจบ (สบ) กันกิจกรรมจะมีประเพณีสรงนํ้า      พระธาตุในวันเพ็ญเดือนหกของทุกป 

 

 

 

 

 

 วัดแสนเมืองมา (วัดบานมาง) 

  ตั้งอยูบานมาง  หมูที่ 4  ตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา สรางขึ้นพรอมกับการเขามาอยู

ของชาวไทลื้อเมื่อป พ.ศ. 2399  เปนศิลปะไทลื้อผสมผสาน  ศิลปะลานนา            มีหลังคาลดหลั่นกัน  สามชั้น

มุงดวยแปนเกล็ด (กระเบื้องไม) ดานหนาของหลังคาอุโบสถครอบถึงบันไดนาค ภายนอกประดับประดาดวยตุงทอ  

ศิลปะไทลื้อจากแควนสิบสองปนนา 

 

 วัดดอนไชย 

  ตั้งอยูที่บานดอนไชย  หมูที่ 5  ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  หางจากที่วาการอําเภอ

ประมาณ  2  กม. เปนวัดที่มีโบราณวัตถุสําคัญฯ ไดแก พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์     เปนศิลปะเชียงแสนหนาตัก

กวางหน่ึงเมตรสูงสองเมตร สรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค  ไดมาจาก     พระธาตุภูซาง  อําเภอภูซาง  จังหวัด

พะเยา และยังมีพระพุทธรูปไมสัก  จํานวน  7  องคอายุประมาณ  200 ป  

วัดนันตาราม 

  ตั้งอยูใกลตลาดอําเภอเชียงคํา ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา เดิมชื่อวาวัดจองคํา   (จอง  เปนภาษาไทย

ใหญ  หมายถึง  วัด)  และหลังคาวิหารมุงดวยหญาคา  สรางโดยชาวพุทธที่เปนไทยใหญ (เงี้ยว) ตอมาเปลี่ยนเปน

ชื่อ  วัดนันตาราม ตามชื่อของอุปถัมภวัดคือ  พอจองตะกานันตา ซ่ึงเปนชาวไทยใหญ  โบราณสถานที่สําคัญ คือ

วิหารไมสักศิลปะไทยใหญ สรางเมื่อ พ.ศ. 2467  เปนวิหารไมสักทั้งหลัง หลังคามุงจ่ัวยกเปนชอชั้นลดหลั่นสวยงาม 

มุงดวยแปนเกล็ดมีเสาไมสัก    ลงรัก ปดทองหกสิบแปดตนสรางโดยชางชาวไทยใหญพระประธานเปนไมสักทอง

ทําการแกะสลักดวยลวดลายศิลปะไทยใหญ พระพุทธรูปชื่อพระแสนแซและพระพุทธรูปเกสรดอกไมจากประเทศ

พมาประดิษฐานอยูในวัดนี้ดวย 

 วัดหยวน 

  ตั้งอยูบานหยวน  หมูที่ 3  ตําบลหยวน  หางจากตัวเมือง ประมาณ  500  เมตร  เปนพระวิหารแบบ 

ไทลื้อ มีศูนยวัฒนธรรมไทลื้อรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช ในวิถีชีวิตของชาวไทลื้อแสดง และมีศูนยทอผาไทลื้อ 

 

 งานสืบสานตํานานไทลื้อ 

  งานสืบสานตํานานไทลื้อ  เปนงานประจําป  ที่ชาวไทลื้อทุกหมูบานของ   อําเภอเชียงคําและจังหวัด
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ใกลเคียงที่มีชาวไทลื้อ  อาศัยอยู  เชน  เชียงราย นาน  เชียงใหม  ลําพูน  รวมกันจัดงาน   เนนใหเห็นถึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทลื้อทุกประเภท มีขบวนแห       ที่ยิ่งใหญ  การจัดงานมีขึ้นในวัน

เสารและอาทิตยแรกเดือนมีนาคมของทุกป  และใชบริเวณ             วัดพระธาตุสบแวนเปนสถานที่จัดงาน 

 

 งานอนุสรณผูเสียสละ  พตท. 2324 

  เปนงานประจําปอําเภอเชียงคํา  ที่ตองการรําลึกถึงวีรกรรมของพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  ทีไดเสียสละ

ชีวิตตอสูพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ในเขตจังหวัดพะเยา เชียงราย        ในอดีตงานจะมีระหวาง  วันที่  

31  มกราคม - 6 กุมภาพันธ  ของทุกปจัดขึ้น  ณ  บริเวณอนุสรณ     ผูเสียสละ  พตท. 2324  ตําบลเชียงบาน  

อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  มีการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูเสียสละ  การวางพวงมาลาของหนวยงานตาง ๆ 

และยังมีการแสดงมหรสพทุกชนิด           การจําหนายสินคา และการออกรานของหนวยงานของราชการ 

  สภาพเศรษฐกิจ

  โครงสรางเศรษฐกิจของ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ประกอบดวยภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร โดย

สาขา การผลิตที่สําคัญคือสาขาเกษตรกรรม โดยสวนใหญพ้ืนที่ทําการเกษตรจะเปนเนื้อที่ทํานา เนื้อที่ปลูกพืชไร 

เนื้อที่ปลูกผลไมและไมยืนตน และพื้นที่การเกษตรอื่นๆ 

มีพ้ืนที่จุดผอนปรน ชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยูบริเวณบานฮวก 

อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนจุดที่ต้ังขึ้น เพ่ือควบคุมการเขาออกของประชาชนทั้งสองประเทศะเทศ อยูในความ

ดูแลของฝายกิจการพิเศษ ที่ทําการปกครองอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีนายอําเภอภูซาง เปนผูดูแลรับผิดชอบ 

เพ่ือใหการติดตอ คาขายระหวางประเทศเปนไปตามขอตกลงของคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยตามแนว 

ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดพะเยา ลาว-ไทย แขวงไชยะบุรี โดยจุดผอนปรนแหงนี้ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 

โดยมีเจาหนาที่ของศูนยอํานวยการปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสต (ศอป.ปค.) อําเภอภูซาง ประจําอยู ณ จุด

ผอนปรน ดูแลการเขาออกของประชาชน และเจาหนาที่จาก ดานศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ควบคุมดูแล

การนําเขาสินคาผานเขา-ออก บริเวณจุดผานแดน  

จากขอมูลสถิติการคาชายแดนไทย – ลาว ดานจังหวัดพะเยาปพ.ศ. 2553 ถึง ป พ.ศ. 2556 มีมูลคาการนําเขาลด

ลงอยางตอเนื่องคือ ป     ผลิตภัณฑไมแปรรูปที่เปนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดมีมูลคาการนําเขาลดลงเนื่องจาก 

สปป.ลาว ลดการใหสัมปทานแปรรูปไมประกอบกับผูประกอบการ คาบานฮวกไมสามารถนําเขาผลผลิตทางการ

เกษตรเนื่องจากประสบปญหาการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามพันธกรณีตามความตกลง WTO อัตราภาษี 

          ในขณะที่มูลคาการสงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องปพ.ศ. 2553 มีมูลคาการสงออก 24,454,217.15

บาท ปพ.ศ. 2554 มีมูลคาการสงออก 38,386,132.86 บาท ปพ.ศ.2555 มูลคาการสงออก 177,681,954.37 บาท

และปพ.ศ. 2556 มีมูลคาการสงออก 180,763,620.31 บาท รายการสินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิง

และวัสดุกอสราง รถหัวลาก เกาใชแลว ถังเกา 



31/5/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 11/105

        พบวาภายหลังจากการปลูกยางพาราเกษตรกรที่ปลูกยางพารามีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดานสังคม 

ประชาชนสวนใหญในพื้นที่อําเภอชียงคํา จังหัวพะเยา มีฐานะยากจน มีความเหลื่อมลาดานรายไดของประชากรใน

อําเภอ  ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรูในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต เกษตรธรรมชาติ อาชีพเสริม และ

แรงงานในพ้ืนที่เปนแรงงานคุณภาพตํ่า  ขาดชองทางการจําหนายสิน 

 

 

  สภาพสังคม

  ความเปนมาของอําเภอเชียงคําปรากฏในรูปแบบตํานาน 2 ตํานานในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวของกับ

พระพุทธเจาตามตํานานพระธาตุดอยคํา ฉบับวัดหนองรมเย็น เมืองเชียงคํามีชื่อเดิมวาเชียงชะราว ตั้งอยูในพื้นที่บาน

คุมหมู 6 ตําบลรมเย็น อําเภอเชียงคํา พระยาผูปกครองเมืองไดสรางพระธาตุไวบนดอยนอกเมืองเพื่อลางบาป ตอมา

มีผูพบแหลงทองคําขนาดใหญ ในลําธารหลังดอย ดอยนั้นไดชื่อวา “ดอยคํา” พระธาตุบนดอยก็ชื่อวา”พระธาตุดอย

คํา” เมืองเชียงชะราวก็เปลี่ยนชื่อเปน “เมืองเชียงคํา” 

 

แตตํานานพระเจานั่งดิน พญาผูสรางเมืองชื่อวา “พญาคําแดง” และเมืองนั้นชื่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมี

ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดสรางพระพุทธรูปมีนามวา “พระเจานั่งดิน” พระพุทธเจาทํานายวา สืบไปภาย

หนาเมืองจะเจริญรุงเรือง และอุดมไปดวยสินทรัพยและจะไดชื่อวา “เมืองเชียงคํา” 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผนดินสวน

ภูมิภาคเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ครั้งนั้นอําเภอเชียงคําอยูในแขวงนํ้าลาว (รวม

พ้ืนที่อําเภอเทิง จังหวัดเชียงรายอยูดวย) พ้ืนที่ในเขตการปกครองของจังหวัดนาน โดยมีเจาสุริยวงศดํารงตําแหนง

ขาหลวงประจําแขวง ที่วาการแขวงตั้งอยู ณ วัดพระแกว บานเวียง ม.6 ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา ตอมาทาง

ราชการ ไดยุบและปรับปรุงแขวงนํ้าลาว โดยจัดเปนบริเวณนานเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่อําเภอ

เชียงคํา อําเภอปง จังหวัดพะเยา อําเภอเทิง และบางสวนของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 

เมื่อป พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยไดยกเลิกตําแหนงขาหลวง ตําแหนงเจาเมือง ตั้งเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล 

หมูบานเหมือนกันทั่วประเทศ จัดตั้งจังหวัดเชียงราย แขวงนํ้าลาวถูกยุบและแยกเปนเมืองเทิง และเมืองเชียงคํา 

เมืองเชียงคํามีฐานะเปนอําเภอหน่ึงขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตั้งพระยาพิศาลคีรี ดํารงตําแหนง นายอําเภอเชียงคําเปน

คนแรก 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น แบงเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย 

โดยโอนอําเภอพะเยา อําเภอแมใจ อําเภอดอกคําใต อําเภอจุน อําเภอปง อําเภอเชียงมวน และอําเภอเชียงคํา รวม 

7 อําเภอ จัดตั้งเปนจังหวัดพะเยา 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทยไดออกพระราชกฤษฎีกา แบงพื้นที่อําเภอเชียงคําเปน กิ่งอําเภอภู
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ซาง ประกอบดวย 5 ตําบล คือ ตําบลสบบง ตําบลภูซาง ตําบลเชียงแรง ตําบลทุงกลวยและตําบลปาสัก โดยมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กระทรวงมหาดไทยไดออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอําเภอภูซาง ขึ้นเปน 

อําเภอภูซาง โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2550 

มีลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา อยูหางจากที่วาการอําเภอเชียงคําประมาณ 10 กิโลเมตร 

อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจัก

โดยทั่วไป คือ  การสืบชะตา  การบายศรีสูขวัญ มีผลิตภัณฑชุมชนที่เปนที่รูจักคือ  การทํานํ้าออย  การทอผา    

จักสานมีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดนันตาราม วัดพระนั่งดิน อุทยานแหงชาติภูซาง  พระธาตุภูซางและดาน

ชายแดนไทย-ลาว (บานฮวก)  

สภาพสังคมของ อําเภอเชียงคํา สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเขมแข็งลดลง เชน การหยารางพอ

แมแยกกันอยูรวมทั้งผูปกครองไมใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษา  

       พ้ืนที่อําเภอเชียงคํา มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ มีหลายเชื้อชาติ บางสวนเปนบุคคลไรสัญชาติ  

ชาติพันธุสวนใหญใชภาษาถิ่นในการสื่อสาร ประชาชนไมรูกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง มีคานิยมของยึด

ติดการศึกษาสายสามัญและไมเขาใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม
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ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 191 0 27 218

ปวช.2 163 0 29 192

ปวช.3 169 0 17 186

รวม ปวช. 523 0 73 596

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 94 27 121

ปวส.2 128 40 168

รวม ปวส. 222 67 289

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 188 89 47.34

ปวส.2 96 79 82.29

รวม 284 168 59.15

  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561

ระดับชั้น แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 187 91 48.66

ปวส.2 164 130 79.27

รวม 351 221 62.96

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/ รองผูอํานวย

การ/ ผูชวยผูอํานวยการ
4 4 -
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ประเภท ทั้งหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 18 18 18

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - -

ครูพิเศษสอน 14 8 14

เจาหนาที่ 13 - -

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
9 - -

รวม ครู 38 32 38

รวมทั้งส้ิน 64 32 38

  ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

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

อุตสาหกรรม 3 2 5

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 5 4 9

  ขอมูลอาคารสถานที่
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ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง)

อาคารเรียน 1

อาคารปฏิบัติการ 4

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 2

อาคารอ่ืน ๆ 7

รวมทั้งส้ิน 15

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท)

งบบุคลากร 1527460.00

งบดําเนินงาน 2640900.00

งบลงทุน 2319735.00

งบเงินอุดหนุน 1927600.00

งบรายจายอ่ืน 1500000.00

รวมทั้งส้ิน 9915695.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา

  ปรัชญา

  คิดเปน ทําเปน เนนคุณธรรม

  อัตลักษณ

  เรียนดี  อาชีพเดน คุณธรรมนําใจ

  เอกลักษณ

  นาดู นาอยู นาเรียน

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  วิสัยทัศน

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามุงพัฒนาความรู ทักษะดานวิชาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน
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  พันธกิจ

  3.1. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ทักษะดานวิชาชีพ เกิดองคความรูใหม คิดคนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

3.2. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู คูคุณธรรม นําความรูไปประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน

  เปาประสงค

  1. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

2. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะทีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวม

กับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

3. ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง

ตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมศักยภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 

5. พัฒนาและประปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน ใหทนตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับ

สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ครูไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ 

7. พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ 

แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่

กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการ

ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน 

9. สรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด การศึกษา 

กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและ วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
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10. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ     ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

  ยุทธศาสตร

  6.1 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

6.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

6.3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะ สอดคลองกับความตองการ  ในการพัฒนา

ประเทศ 

6.4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดานการอาชีวศึกษา  

6.5 การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  กลยุทธ

  กลยุทธที่ 1.  พัฒนากระบวนการเรียนรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ     

ที่ เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

 

กลยุทธที่ 2. พัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมี ทักษะทีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เปนไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารง

ชีวิตอยูรวมกับ ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี  สุขภาวะที่ดี 

 

กลยุทธที่ 3. พัฒนากระบวนการ ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของ

ตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่ง

แวดลอม 

 

กลยุทธที่ 4.  สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พ่ึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา   

 

กลยุทธ 5 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาด

แรงงาน เพ่ือใหมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทนตอการเปลี่ยนแปลง
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ของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

 

กลยุทธ 6 พัฒนาครูอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ 

 

กลยุทธที่ 7  พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ  

 

กลยุทธที่ 8  บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถาน

ศึกษามอบหมาย โดยเนนการมีสวนรวมของ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

กลยุทธที่ 9 แสวงหาความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด การ

ศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ 

เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

 

กลยุทธที่ 10  สนับสนุนใหผูเรียน มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ   ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

สงเสริมการแตงกายดวยผาไทยหรือผาพ้ืนเมืองในสถานศึกษา
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดนระดับภาค ภาคเหนือ ประเภท

สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเหรียญทอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ซุปเปอรสครับขจัดคราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดําริ
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

โรงเรียนวัดหยวน

วิทยา

โครงการสงเสริมเวทีประชาคมแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สํานักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

กระทรวง

ศึกษาธิการ

โครงการสนับสนุนสถานศึกษารวมกับองคกรเครือขายในการปองกันปญหา

พฤติกรรมและการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สถานพินิจและคุม

ครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัด

พะเยา

สถานศึกษาตนแบบการฝกประสบการณหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

หมูลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเดน
รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

ไดสนับสนุนสงผูกํากับลูกเสือ พรอมหมูลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เขารวมคาย

ยอยที่ 4 รักษวินัย และไดรับรางวัลชนะเลิศคายยอยดีเดน (ผานเกณฑ

มาตรฐาน)อันดับที่ 1

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยการ

อาชีพวิเชียรบุรี

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษา

ขนาดเล็ก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบัณฑิต ใจกลา 

โครงการยกยองเชิดชู ครูดีของปวงประชา

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สํานักคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครู และบุคลการทางการ

ศึกษา (สกสค)

นางอาภัสราภรณ กอนสีลา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายมโนชา กายอด 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายวันชัย วงศเสนา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายกรวิชญ คํามา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายวันชัย วงศเสนา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายมนัส กลิ่นหอม 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน กลุม

ที่ 2 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายมนัส กลิ่นหอม 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายวันชัย วงศเสนา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/ Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวสรียา สมัย 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายทนงศักดิ์ ใจหมั้น 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเฉลิมวุฒิ ดวงสุข 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ (Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบการอาชีพ

กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายทิวากร วิเศษกันทรากร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

1 ดานเครื่องจักรกล (Machinrey)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายชูชล สุธรรม 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่

1 ดานเครื่องจักรกล (Machinrey)

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวจารุพร วางมือ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวจารุพร วางมือ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายทิวากร วิเศษกันทรากร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางอรวรรณ เพชรสุวรรณ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายมโนชา กายอด 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน กลุม

ที่ 2 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายจักรกริช คําลือ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน กลุม

ที่ 2 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน กลุม

ที่ 2 ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย กลุมที่ 1 ดานการปองกันภัยสวนบุคคล

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย

กลุมที่ 2 ดานชีวอนามัย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยและชีวอนามัย

กลุมที่ 2 ดานชีวอนามัย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวกันยารัตน ชูไว 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา



31/5/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 24/105

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจริยา ใจกลา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายธีรภัทร ณ นาน 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและ

ระบบสมองกลฝงตัว กลุมที่ 1 ดานนวัตกรรม

ซอฟตแวร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายชัชพิสิฐ พันธนะวาทิน 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร และ

ระบบสมองกลฝงตัว กลุมที่ 1 ดานนวัตกรรม

ซอฟตแวร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายธวัช ใจกลา 

ผูฝกสอนกีฬามวยสากลสมัครเลน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมโนชา 

ผูฝกสอนกีฬามวยไทยสมัครเลน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญมี อรุณชัย 

ผูฝกสอนกีฬามวยสากลสมัครเลน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ผูฝกสอน กีฬาเปตอง SHOOTING หญิง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมนัส วิเศษฤทธิ์ 

เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันการแขงขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญมี อรุณชัย 

เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันการแขงขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบัณฑิต ใจกลา 

เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขันการแขงขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนา

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวสรียา สมัย 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน

(ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูป

เพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะพิมพดีดไทยดวย

คอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายวันชัย วงศเสนา 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะงานฝกฝมือ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบุญมี อรุณชัย 

ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

เครื่องยอยขวดพลาสติก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องมือถอด –

ประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัยแบบเฟองสะพาน v.

๒

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตุกตาดับกลิ่นไล

แมลง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องยอยขวด

พลาสติก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต รองเทายกระดับ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ถัง

ขยะชวยชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เข็มขัดอัจฉริยะไข

ปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมโนชา กายอด 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายมโนชา กายอด 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ถัง

ขยะชวยชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายมโนชา กายอด 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เข็มขัดอัจฉริยะไข

ปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายมโนชา กายอด 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณพนปุยและ

ยาทางการเกษตรแบบถอดประกอบได

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๖ พ.ศ.๕๔๓ ณ วิทยาลัยเทคนิค

พะเยา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เข็มขัดอัจฉริยะไข

ปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย Ck

sonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสําหรับผูพิการทาง

สายตา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องกายภาพบําบัดแขนอัตโนมัติ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๖ สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

เครื่องควบคุมระบบนํ้าเพื่อการเกษตรดวยระบบ

อินเตอรเน็ต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ทุน

ลอยนํ้ากูชีพบังคับวิทย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร

และสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุมระบบนํ้าเพ่ือ

การเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย Ck

sonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสําหรับผูพิการทาง

สายตา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องกายภาพบําบัดแขนอัตโนมัต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๖ สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

เครื่องควบคุมระบบนํ้าเพื่อการเกษตรดวยระบบ

อินเตอรเน็ต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ทุน

ลอยนํ้ากูชีพบังคับวิทย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร

และสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุมระบบนํ้าเพ่ือ

การเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายธีรภัทร ณ นาน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย แผน

ประคบสมุนไพร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธีรภัทร ณ นาน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร นํ้าพริกกากหมูลําไย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธีรภัทร ณ นาน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องมือชวยบัดกรี

ลดสารตะกั่ว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตุกตาดับกลิ่นไล

แมลง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแกะมะขาม

เปรี้ยว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแกะมะขาม

เปรี้ยว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาตั้งถังนํ้าไก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เสียบจอบในรถ

จักรยานยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คําลือ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เสียบจอบในรถ

จักรยานยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

กรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนาน

เฉาเหวย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายพรพิสัย สีเทา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนาน

เฉาเหวย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนาน

เฉาเหวย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

วาที่ ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอ้ือย 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร นํ้าพริกกากหมูลําไย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทนงศักดิ์ ใจหมั้น 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย แผน

ประคบสมุนไพร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๘ สิ่ง

ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัด

คราบหนาเตารีดจากใบตอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รองชนะเลิศ

อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ ๘ สิ่ง

ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัด

คราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๘ สิ่งประดิษฐดาน

เทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดคราบหนา

เตารีดจากใบตอง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

“ส  ดยอดนว ั ตกรรมอาช ี วศ ึ กษา”

การประกวดสิ่งประดิษฐ  ของคนร

นใหมและการแขงขันห นยนต  อาช ี วศ ึ

กษา ระดับชาติ ชิงถ  วยพระราชทาน

สมเด ็ จพระเทพรัตนราชส  ดาฯ สยาม

บรมราชก  มาร ี ประจําป การศ

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๑o องคความรูการนําเสนอผลงานวิจัย

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ภาคภาษา

อังกฤษ Super scrub for grime on iron surface

by banana leaf paste

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

พาวเวอรซัพพลาย เอนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดเกาอี้ D.I.Y.

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นางสาวจริยา ใจกลา 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

เกาอ้ี D.I.Y.

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

นายพิเชษฐ ศรีคํา 

เครื่องมือถอดประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัยแบบ

เฟองสะพาน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงคศักดิ์ ฟองสินธุ 

ผูบริหารดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายพิเชษฐ ศรีคํา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายขวัญ คําลือ 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวสรียา สมัย 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย แผน

ประคบสมุนไพร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายวินัย สมฤทธ์ิ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายศุภภัทร สายทิม 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๘ สิ่ง

ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัด

คราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายศุภภัทร สายทิม 

รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่

๘ สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับ

ขจัดคราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายศุภภัทร สายทิม 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ ๘ สิ่ง

ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัด

คราบหนาเตารีดจากใบตอง

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

การประกวดสิ่งประดิษฐ  ของคนร

นใหมและการแขงขันห นยนต  อาช ี วศ ึ

กษา ระดับชาติ ชิงถ  วยพระราชทาน

สมเด ็ จพระเทพรัตนราชส  ดาฯ สยาม

บรมราชก  มาร ี ประจําป การศ ึ กษา

๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายชูชล สุธรรม 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทที่ ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูชล สุธรรม 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายชูชล สุธรรม 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวนิศารัตน เสมอ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ที่กด

จุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวนิศารัตน เสมอ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายพิเชษฐ ศรีคํา 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครื่องมือถอด – ประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัย

แบบเฟองสะพาน v.๒

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

เขารวมการประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่

๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัว

ถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายไพรัช กลัดสําเนียง 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ถัง

ขยะชวยชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายบุญฐี วิชัยยา 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย อุปกรณชวยเคลื่อนยายถังออกชิเจน

ขนาด ๖ คิว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายวรันธร กาติ๊บ 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข็มขัดอัจฉริยะไขปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๖ สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

เครื่องควบคุมระบบนํ้าเพื่อการเกษตรดวยระบบ

อินเตอรเน็ต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๖ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร

และสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุมระบบนํ้าเพ่ือ

การเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑
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นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องมือชวยบัดกรี

ลดสารตะกั่ว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ที่กด

จุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑
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นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา

๒๕๖๑

นางพรพิสัย สีเทา 

เขารวมฐานกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในงานชุมนุมลูก

เสือวิสามัญแหงชาติ

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ กรมสงเสริมวัฒนธรรม

นายมโนชา กายอด 

ผูฝกสอน กีฬามวยไทยสมัครเลน และมวยสากล

สมัครเลน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางพรพิสัย สีเทา 

เขารวมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติ ในโอกาส

100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ กระทรวง

ศึกษาธิการ

วาที่ ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอื้อย 

ผูควบคุมกรีฑา 800 เมตร (ชาย)

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาที่ ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอ้ือย 

ผูควบคุม กรีฑา 400 เมตร (ชาย)

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาที่ ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอื้อย 

ผูควบคุม กรีฑา 800 เมตร (ชาย)

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมโนชา กายอด 

ผูควบคุมกีฬามวยสากลสมัครเลนชาย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายมโนชา กายอด 

ผูควบคุมกีฬามวยไทยสมัครเลนชาย

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชาญวิทย ตาจันทรอินทร 

ผูควบคุมกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ผูควบคุมกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวกันยารัตน ชูไว 

ผูควบคุมกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญมี อรุณชัย 

ผูควบคุมกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ผูควบคุมกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ผูควบคุมกีฬามวยสากลสมัครเลนหญิง

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายณรงคศักดิ์ ฟองสินธุ 

ผูควบคุมกีฬามวยสากลสมัครเลน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธีรภัทร ณ นาน 

ผูควบคุมกีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยวชาย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุป

เปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอรวรรณ แสงดาว 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุป

เปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภภัทร สายทิม 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุป

เปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุก

เรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นางสาวนิศารัตน เสมอ 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุก

เรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและ

สมองกลฝงตัว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและ

สมองกลฝงตัว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและ

สมองกลฝงตัว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนพรัตน มโนรํา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกรวิชญ คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

ควบคุมการปรับทิศทางการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเดชณรงค สนาชาวไพร 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

ควบคุมการปรับทิศทางการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางอรริมภา คํามา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

ควบคุมการปรับทิศทางการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญฐี วิชัยยา 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูผูควบคุม ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชูชล สุธรรม 

ครูผูควบคุมทักษะงานรถจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูผูควบคุมทีมการแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอร

ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

รางวัล

อื่น ๆ
ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวจริยา ใจกลา 

ครูผูควบคุมการควบคุมการแขงขันทักษะการใช

คอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะพิมพดีดไทยและอังกฤษ

ดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายวันชัย วงศเสนา 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะงานฝกฝมือ (ระดับ

ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟา

ดวยทอรอยสาย (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายมโนชา กายอด 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเครื่อง

ปรับอากาศ (ระดับ ปวช.

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะการประกอบและติดตั้ง

โปรแกรมคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2560

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายยิ่งศักดิ์ แซหลอ 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชวัลวิทธ เจริญศิริ 

สิ่งประดิษฐดนการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายเจษฎา วงคราษฎร 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณัฐพงศ สมฤทธ์ิ 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกิตติศักดิ์ กอนแกว 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องจักรกล

(Machinrey)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายศุภชัย ตินะลา 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool / Equipment)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศกึษาจังหวัด

พะเยา

นายปยะวัฒน ใจกวาง 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 1 ดานเครื่องจักรกล

(Machinrey)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวนิพาดา แสงศรีจันทร 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอัฑฒชัย ขันโท 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวนิพาดา แสงศรีจันทร 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool / Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกิตติพงษ คําใส 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจิรวัฒน ชูไว 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชลสยาม ชาวเทิง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธนาวุฒิ โยธาดี 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายไชยวัฒน วงศสุวรรณ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกิตตินันท สมราง 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภานุพงศ โทนะใจ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกันติทัต สุขวราภิรมย 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวมัทนา หวลอารมณ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวณัฐชนน ใจเย็น 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาววิมลรัตน สิงหแกว 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรัญู เทียนเงิน 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนราธร มาลัย 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมือหรืออุปกรณ

(Tool/ Equipment)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรวัฒน ใจหนัก 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ กลุมที่ 2 ดานเครื่องมืออุปกรณ

(Tool/Equipmint)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายตะวัน แซเทา 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศกึษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสุภัทราภรณ ไกลถิ่น 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวจนะ อภิบาลพร 

การประกวดดวงดนตรีโฟลคซองคนพันธุ R"

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวจนะ อภิบาลพร 

การประกวดโฟลคซองคนพันธุ R ระดับ ปวช./ปวส.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวจนะ อภิบาลพร 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซองคนพันธุ R"

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณัฐภัทร อนุศักดิกุล 

การประกวดวงดนตรีโฟลคซองคนพันธุ R

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสุภาพร บัวหลวง 

การประกวดรองเพลงไทยสากล(สตริง) หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธนายุต ใจดี 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูวดล สอนคํามูล 

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูวดล สอนคํามูล 

การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพีรพัมน พรเจริญ 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชัชพงศ ชาวเวียง 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณัฐดนัย แกววังปา 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณัฐดนัย แกววังปา 

ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายวิษณุชัย แหมไธสง 

ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile

Amplifier)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชาญชัย แซวาง 

การแขงขันกีฬากรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซวาง 

กรีฑา ว่ิง 400 เมตร ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซวาง 

การแขงขันกีฬากรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนิสา จรเกษ 

มวลสากลสมัครเลน (หญิง) รุนพินเวท นํ้าหนักไมเกิน 45 กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิพงศ ยกยอดี 

มวยสากลสมัครเลน (ชาย) รุนพินเวท นํ้าหนักไมเกิน 46 กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนัฐลดา คําผึ้ง 

เปตอง SHOOTING หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซวาง 

กรีฑา ว่ิง 800 เมตร ชาย

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวนัฐลดา คําผึ้ง 

เปตอง SHOOTING หญิง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศิริชัย ศรีจันทร 

มวลสากลสมัครเลน (ชาย) รุนมิดเดิลเวท นํ้าหนักไมเกิน 75 กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิสิทธิ์ สะสม 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ

ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสิทธิกร บุญชวย 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ

ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอานนท การถาง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตเล็ก (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายศรายุทธ ชอคําศรี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตเล็ก (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายเตชาวัต แซพาน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตเล็ก (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกรพัฒน ปองสงคราม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพรถจักรยานยนต (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวิวัฒน ศรีออน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพรถจักรยานยนต (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชาตรี ซ่ือนิธิกุล 

การแขงขันทักษะวิชาชีพรถจักรยานยนต (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธันยา ใจดี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพงานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสรรเสริญ ดําแดงดี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพงานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสุริยา เปาบานเชา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพงานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายทวีชัย แจมจรูญไพร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายมงคลนาวิน บัวตูม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนิธิพงศ ทรายคํา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณพรุท อุปนาม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชัชพงศ ชาวเวียง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณัฐดนัย แกววังปา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอนุชา บุญแรง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศักดิ์ สักลอ 

การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Moblie Amplifier) (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวิษณุชัย แหมไธสง 

การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

(Moblie Amplifier) (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวราวุฒิ กาละพวก 

การแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรุชา กันทะสอน 

การแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวศศิธร สมแกว 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวประณิดา เสนาวงค 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวกาญจนา ลีละยุทธโยธิน 

การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสุภาพรณ ใจดี 

การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวศิริลักษณ จันอุดม 

การแขงขันทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวกัลยานิษฐ พันธดี 

การแขงขันทักษะพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวจิดาภา ธรรมสิทธ์ิ 

การแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาววิลาสินี ทรงสกุลทรัพย 

การแขงขันทักษะพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายคุณากร ตั้งอิสราวุฒิกุล 

การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทวีศักดิ์ แซวาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายคณิศร ประวัง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสิทธิกร ใจกลา 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณพรุท อุปนาม 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชัชพงษ ชาวเวียง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวโศภิตา โคดม 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวธิดารัตน รูทํานอง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวณัฐชา ดอนมูล 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายปฏิภาณ สุทธใจ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจีรวัฒน จงกลณี 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวจนะ อภิบาลพร 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชินวัตร ชัยแกว 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสุทธิพงษ ยกยอดี 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา



31/5/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 60/105

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพาณิช ทองเสถียรกิจ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอํานาจ ศักดิ์ชัยพิบูรณ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวฤทธิ์ เมืองมูล 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสมศักดิ์ สายฉลาย 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอุทัย วังเค็ม 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสุทิวัศ วงศแพทย 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายรวิสุต ใจชุม 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวปยธิดา บัวหลวง 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพนันท เวียงคํา 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนนทพันธ ผัดผวน 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกีรติ ดวงบุปผา 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงศักดิ์ สักลอ 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสิทธิกร บุญชวย 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิสิทธิ์ สะสม 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวชนิกา พัดผวน 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสุรเทพ สืบคลาย 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกฤษฎา ไชยลังกา 

สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสุกัญญา วงศราษฎร 

สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกตัญู แสงงาม 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวฉัตรสุดา ณ ลําพูน 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายปญญวัฒน ปรีชาวัฒนากร 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นายพีระพล ขนรกุล 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสุภัทราภรณ ไกลถิ่น 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวเมธิณี แสงศรีจันทร 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัพะ

เยา

นายพงศภัค เมืองมูล 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธนะเชษฐ คํามา 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายยศพล คันธแสนยศ 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชลสยาม ชาวเทิง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชลสยาม ชาวเทิง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวหิรัณยา วงศเจริญ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรวรรณ แซยาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวนํ้าฝน พรรณขาม 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสุชาวลี เทพรักษา 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวยุพิน แซจาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวอัญธิกา โอกาศ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวัชรินทร นาเขต 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอนุสรณ ใสสิน 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอนุสรณ ใสสิน 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจิรสิน อุดทังไข 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชัยวัฒน สิงหถม 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวกรนิกา หาญนุสิงห 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศักดิ์ อุนฟอง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธนายุทธ พันตา 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสุภัสสรา บัวหลวง 

พาวเวอรชัพพลาย เอนกประสงค

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวรัญู เทียนเงิน 

พาวเวอรชัพพลาย เอนกประสงค

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายทินกร ประวัง 

เครื่องมือถอดประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัยแบบเฟองสะพาน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงศกร โพธพันธุ 

เครื่องมือถอดประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัยแบบเฟองสะพาน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุภาพร บัวหลวง 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาวอังคณา วงคแกว 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวแสง แสนหวี 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาววาสนา อินตะสิน 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาววันวิสา บัวหลวง 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาวปรียาวดี เกษมสุขถาวร 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาวดวงพร เยเฉาะ 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาวทวิวรรณ วงศราษฎร 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นางสาวรวิวรรณ วงศราษฎร 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานลูกเสือแหง

ชาติ

นายสิทธิพงษ ยกยอดี 

การแขงขันกีฬามวยสากลสมัครเลนชาย รุน พินเวท นํ้าหนัก 46 กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซวาง 

การแขงขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 800 เมตร ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวเจญจิรา โยธาดี 

การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวิสรุต ทายเรือคํา 

การแขงขันกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศรัณยา ไกลถิ่น 

การแขงขันกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซยาง 

การแขงขัน วิ่ง 800 เมตร ชาย

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซยาง 

การแขงขัน วิ่ง 400 เมตร ชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอรวรรยา สะพานพุทธ 

การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฐิติวรดา เทพกอม 

การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวกนกวรรณ ชัยรัตน 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนเฟเธอรเวท นํ้าหนักไมเกิน 57

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอมลรดา แวงภูลา 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนเวลเตอรเวท นํ้าหนักไมเกิน 69

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนิสา จรเกษ 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนพินเวท นํ้าหนักไมเกิน 45

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธมลวรรณ อิสระ 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนไลทฟลายเวท นํ้าหนักไมเกิน 48

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธนกร ฤทธิมนตรี 

การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยวชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายณัฐพงศ เมืองคํา 

การแขงขันมวยไทยสมัครเลนชาย รุนเปเปอรเวท นํ้าหนักไมเกิน 42

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิพงษ ยกยอดี 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนชาย รุนพินเวท นํ้าหนักไมเกิน 46

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรัชณีกร ตาคํา 

การแขงขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชัชพงษ ชาวเวียง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับทิศทางการสอง

สวางของสปอรทไลท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวจนะ อภิบาลพร 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับทิศทางการสอง

สวางของสปอรทไลท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพงศภัค เมืองมูล 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายยศพล คันธแสนยศ 

สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกตัญู แสงงาม 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับทิศทางการสอง

สวางของสปอรทไลท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวฉัตรสุดา ณ ลําพูน 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับทิศทางการสอง

สวางของสปอรทไลท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกตัญู แสงงาม 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายปญญวัฒน ปรีชาวัฒนากร 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวฉัตรสุดา ณ ลําพูน 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกฤษฎา ไชยลังกา 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุม

ระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภมงคล ประมวล 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุม

ระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุกัญญา วงศราษฏร 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุม

ระบบนํ้าเพ่ือการเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกีรติ ดวงบุปผา 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุทิวัส วงศแพทย 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพ่ือ

สุขภาพจากเปลือกทุกเรียน

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยธิดา บัวหลวง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมัทนา หวลอารมณ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวคํา แกวคํา 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิ่ง แกวคํา 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวมัทนา หวลอารมณ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวคํา แกวคํา 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจิ่ง แกวคํา 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายกรพัฒน ปองสงคราม 

การแขงขันทักษะวิชาชีพรถจักรยานยนต (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวิวัฒน ศรีออน 

การแขงขันทักษะวิชาชีพรถจักรยานยนต (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวศิริลักษณ จันอุดม 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทิพยรัตน โยธาวุธ 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวกัลยานิษฐ พันธดี 

การแขงขันทักษะพิมพดีดไทยและอังกฤษดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธวัชชัย การะเกตุ 

การแขงขันทักษะงานฝกฝมือ (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนภนัย แกวจันทรหลา 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตเล็ก (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายศรายุทธ ชอคําศรี 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตเล็ก (ระดับปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายปรีชา พานผูกมิตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายยศธร วงศประเสริฐ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนตแกสโซลีน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนิติกร บัวแดง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอนุชา บุญแรง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิสิทธ สุขเกษม 

การออกแบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศิรวิทย ผาเงิน 

การออกแบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิสิทธิ์ สะสม 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ

ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวิษณุชัย แหมไธสง 

การแขงขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ (ระดับ

ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวปาริชาต วงศอารี 

การแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวนิตยา หอมนาน 

การแขงขันทักษะการขายสินคาออนไลน (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวรัตนาพร หวลอารมณ 

การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวดารุณี สติราษฎร 

การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวศศิธร สมแกว 

การแขงขันทักษะวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายปรีชา พานผูกมิตร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

(ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายยศธร วงศประเสริฐ 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

(ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิรักษ สติราษฎร 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอดิเรก เกิดสุข 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายณรงคฤทธ์ิ บัวแดง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งไฟฟาดวยทอรอยสาย (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพนันท เวียงคํา 

การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงพกพา (Moblie

Amplifier) (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายรวิสุต ใจชุม 

การแขงขันทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงพกพา (Moblie

Amplifier) (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายกษิดิศ พูลสวัสดิ์ 

การแขงขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร (ระดับ

ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสุนิสา จรเกษ 

การแขงขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร (ระดับ

ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวศิริลักษณ จันอุดม 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวทิพยรัตน โยธาวุธ 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวทิพยรัตน โยธาวุธ 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศิริลักษณ จันอุดม 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศิริลักษณ จันอุดม 

การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวทิพยรัตน โยธาวุธ 

การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สํานักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็น ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู 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

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม

1.4 สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พ่ึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

  สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการนักวิชาชีพ และลูกเสือวิสามัญ เพื่อความเปนเลิศและ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพ่ือเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม 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

   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 เพ่ือพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนท่ี 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรู

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

          1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อ

ลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดทําโครงการตางๆ สงผลใหมีผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 91 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 130 คน รวม

ทั้งสิ้น จํานวน 221 คน 

          1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รอยละ 48.66 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 79.27 พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

รอยละ 62.96 ที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

   1.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดรับระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผูเรียน ใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน สงผลใหผูปกครอง ชุมชน มีความ

เชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

 

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

          1.2.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายผานการพัฒนาเปนผูประกอบ

การหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 29 คน 7 โครงการ 

          1.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ

ระดับจังหวัด  มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว 

          1.2.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี

สถานศึกษาดูงาน จํานวน 2 แหง คือ 1. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 2. วิทยาลัยการอาชีพเวียง

สา จังหวัดนาน 

 

1.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

          1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีการสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จํานวน 30 ผลงาน ระดับจังหวัดจํานวน 30 ผลงาน ระดับภาคจํานวน 7 
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ผลงาน ระดับชาติจํานวน 1 ผลงาน 

         1.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับจังหวัด จํานวน 5 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด จํานวน 2 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 3 ระดับภาค จํานวน 1 ผลงาน  

         1.3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดรับการยอมรับจากองคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผู

ปกครองในผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา จํานวน 1 ผลงาน

และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงและไดรับการเผยแพรทางโทรทัศนชอง ไทยรัฐทีวี 32  

 

1.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         1.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีจํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับสถานศึกษา จํานวน 30 คน ระดับจังหวัด จํานวน 6 คน ระดับภาค จํานวน 2 คน 

         1.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 14 

ทักษะ ระดับจังหวัดจํานวน 4 ทักษะ ระดับภาค จํานวน 1 ทักษะ  

         1.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ไดรับการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพ และมีการสงผู

เรียนเขาประกวด ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ไดรับการยอมรับจากตนสังกัด รวมถึงหนวยงาน

ภายนอกที่จัดการแขงขัน ทําใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  เปนที่รูจักในระดับภาค โดยเฉพาะในเรื่อง การแขงขัน

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น 

 

1.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

          1.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีจํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

หลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 92 คน ระดับประกาศนีวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จํานวน 91 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 183 คน 

          1.5.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีรอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม

หลักสูตร รอบแรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 73.01  ระดับประกาศนีวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอย

ละ 74.59  รวมทั้งสิ้น รอยละ 73.79 

          1.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ไดรับการยอมรับจากสํานักงานพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัด

พะเยา สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดานความรู ดานทักษะและการ

ประยุกตใชของผูเรียน 

 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
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          1.6.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีจํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา 

(V-NET) ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จํานวน 95 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 88 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 183 คน 

          1.6.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีรอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับ

อาชีวศึกษา (V-NET)ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) รอยละ 

76.00 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 67.70 รวมทั้งสิ้นรอยละ 71.76 

   1.6.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ไดรับการยอมรับจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องคการ

มหาชน) ใทําใหผูเรียนที่มีสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(V-NET) 

 

1.7 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

          1.7.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมามี

งานทําในสถานประกอบการ หนวยงานองคกร ภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 101 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 87 คน  รวม

ทั้งสิ้น  188  คน 

   1.7.2) เชิงคุณภาพ :  ในปการศึกษาที่ผานมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 90.17 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รอยละ 86.13  รวมทั้งสิ้นรอยละ  88.26 

   1.7.3) ผลสะทอน : ผูที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคําเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ 

หนวยงานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองในการสงเสริมการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระและ

การศึกษาตอ

2) ดานทักษะและการประยุกตใช

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

          2.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อ

ลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดทําโครงการตางๆ สงผลใหมีผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 91 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 130 คน รวม

ทั้งสิ้น จํานวน 221 คน 

   2.1.2) เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 48.66 ระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 79.27 พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 62.96 ที่สําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 



31/5/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 80/105

   2.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผูเรียน ใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน สงผลใหผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อ

มั่นตอระบบการดูแลผูเรียน สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะและการประยุกตใช 

 

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

          2.2.1) เชิงปริมาณ : ผูเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 

70 คน และผูเรียนที่สําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ จํานวน 29 คน 

         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดมีผลการ  

ประเมิน ระดับ 3  ดาวสงผลใหผูเรียนเกิดทักษะและการประยุกตใช 

   2.2.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี

สถานศึกษาดูงาน จํานวน 2 แหง คือ 1. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 2. วิทยาลัยการอาชีพเวียง

สา จังหวัดนาน 

 

2.3 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

         2.3.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับ

สถานศึกษา จํานวน 30 ผลงาน ระดับจังหวัดจํานวน 30 ผลงาน ระดับภาคจํานวน 7 ผลงาน ระดับชาติจํานวน 1 

ผลงาน 

         2.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด จํานวน 5 

ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด จํานวน 2 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาค จํานวน 

1 ผลงาน  

         2.3.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับในผลงานนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา จํานวน 1 ผลงานและสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริงและไดรับการเผยแพรทางโทรทัศนชอง ไทยรัฐทีวี 32  

 

2.4 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

         2.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 

30 คน ระดับจังหวัด จํานวน 6 คน ระดับภาค จํานวน 2 คน  

         2.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 14 ทักษะ ระดับจังหวัด 

จํานวน 4 ทักษะ ระดับภาค จํานวน 1 ทักษะ  

         2.4.3) ผลสะทอน : จากการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพ และมีการสงผูเรียนเขาประกวด ทั้งหนวย
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งานภายใน และหนวยงานภายนอก ไดรับการยอมรับจากตนสังกัด รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทําให

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  เปนที่รูจักในระดับภาค โดยเฉพาะในเรื่อง การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 

ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น 

 

2.5 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

          2.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 92 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 97 คน รวมทั้ง

สิ้น จํานวน 189 คน 

          2.5.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 82.82 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 79.50 รวมทั้ง

สิ้น รอยละ 81.11 

          2.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดรับการยอมรับจากสํานักงานพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัด

พะเยา สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดานความรู ดานทักษะและการ

ประยุกตใชของผูเรียน 

 

2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

          2.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวย

การทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 95 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 88 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 183 คน 

          2.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (V-

NET)ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอย

ละ76.00 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 67.70 รวมทั้งสิ้นรอยละ 71.76 

          2.6.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับผูเรียนที่มีสมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

 

2.7  การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

          2.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ 

หนวยงานองคกร ภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จํานวน 101 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 87 คน  รวมทั้งสิ้น  188  คน 

          2.7.2) เชิงคุณภาพ : ในปการศึกษาที่ผานมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 90.17 ระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รอยละ  86.13   รวมทั้งสิ้นรอยละ  88.26 

          2.7.3) ผลสะทอน : ผูที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคําเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ  

หนวยงานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองในการสงเสริมการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระและ

การศึกษาตอ

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

          3.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อ

ลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดทําโครงการตางๆ สงผลใหมีผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 91 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 130 คน รวม

ทั้งสิ้น จํานวน 221 คน 

          3.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รอยละ 48.66 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 79.27 พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

รอยละ 62.96 ที่สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

   3.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดรับระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผูเรียน ใหสามารถ

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และลดปญหาการออกกลางคัน สงผลใหผูปกครอง ชุมชน มีความ

เชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

 

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

          3.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 81  

          3.2.2) เชิงคุณภาพ : รอยละผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ฯ จากผลการ

ประเมิน อวท. คิดเปนรอยละ 95 ระดับเหรียญทอง    

          3.2.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาใน

การดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

 

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

          3.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีจํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายผานการพัฒนาเปนผูประกอบ

การหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 29 คน 7 โครงการ 

          3.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการหรืออาชีพอิสระ

ระดับจังหวัด  มีผลการประเมิน ระดับ 3 ดาว 

          3.3.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
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สถานศึกษาดูงาน จํานวน 2 แหง คือ 1. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 2. วิทยาลัยการอาชีพเวียง

สา จังหวัดนาน 

 

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

          3.4.1) เชิงปริมาณ : การสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ระดับสถานศึกษา จํานวน 30 ผลงาน ระดับจังหวัดจํานวน 30 ผลงาน ระดับภาคจํานวน 7 ผลงาน ระดับชาติ

จํานวน 1 ผลงาน 

          3.4.2) เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย

ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด จํานวน 5 

ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด จํานวน 2 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับภาค จํานวน 

1 ผลงาน 

          3.4.3) ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับในผลงานนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา จํานวน 1 ผลงานและสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริงและไดรับการเผยแพรทางโทรทัศนชอง ไทยรัฐทีวี 32  

 

3.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

          3.5.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 

30 คน ระดับจังหวัด จํานวน 6 คน ระดับภาค จํานวน 2 คน  

          3.5.2) เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จํานวน 14 ทักษะ ระดับจังหวัด

จํานวน 4 ทักษะ ระดับภาค จํานวน 1 ทักษะ  

          3.5.3) ผลสะทอน : จากการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพ และมีการสงผูเรียนเขาประกวด ทั้ง

หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก ไดรับการยอมรับจากตนสังกัด รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน 

ทําใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  เปนที่รูจักในระดับภาค โดยเฉพาะในเรื่อง การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรใน

งานบัญชี ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น 

 

3.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

          3.6.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 92 คน ระดับประกาศนีวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 91 คน รวมทั้งสิ้น 

จํานวน 183 คน 

          3.6.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร รอบแรก ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 73.01  ระดับประกาศนีวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 74.59  รวมทั้งสิ้น 
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รอยละ 73.79 

          3.6.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดรับการยอมรับจากสํานักงานพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัด

พะเยา สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และผูปกครองในดานความรู ดานทักษะและการ

ประยุกตใชของผูเรียน 

 

3.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

         3.7.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ประกอบดวย

การทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 95 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 88 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 183 คน 

  3.7.2) เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (V-NET) 

ประกอบดวยการทดสอบดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 

76.00 ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 67.70 รวมทั้งสิ้นรอยละ 71.76 

  3.7.3) ผลสะทอน : สถานบันทดสอบทางการศึกษา (องคการมหาชน) ใหการยอมรับผูเรียนที่มีสมรรถนะ

หลัก และสมรรถนะทั่วไปในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 

 

3.8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 

          3.8.1) เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถานประกอบการ 

หนวยงานองคกร ภาครัฐ และเอกชน การศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

จํานวน 101 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 87 คน  รวมทั้งสิ้น  188  คน 

          3.8.2) เชิงคุณภาพ : ในปการศึกษาที่ผานมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา มีงานทํา 

ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ  90.17  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รอยละ  86.13   รวมทั้งสิ้นรอยละ  88.26 

          3.8.3) ผลสะทอน : ผูที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคําเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ  

หนวยงานองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชน  และผูปกครองในการสงเสริมการมีงานทํา  การประกอบอาชีพอิสระ

และการศึกษาตอ 

 

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

          3.9.1) เชิงปริมาณ : : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาใหกับผูปฏิบัติงาน ซึ่งไดแกคณะผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้ 

               1. เขารวมกิจกรรม บริการชุมชน  1 กิจกรรม 
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               2. เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ  5 กิจกรรม 

               3. เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  5  กิจกรรม 

               4. เขารวมกิจกรรมจิตอาสา  3  กิจกรรม 

               5. มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา  1  กิจกรรม 

          3.9.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดประเมินกิจกรรมการดําเนินงาน บริหารจัดการการบริการ

ชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรมและจิตอาสาใหกับผูปฏิบัติงานผลการประเมินมี

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

          3.9.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการบริการจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะ

อาสา โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับมาก

4) สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พ่ึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

4.1) เชิงปริมาณ : นักเรียนชั้น ปวช.1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 190 คน ผานการประเมินชมรมลูก

เสือ 133 คน และมีผูไมผานการประเมิน 57 คน และในปการศึกษา 2561 จํานวน 145 คน ผานการประเมินชมรม

ลูกเสือวิสามัญ 127 คน และมีผูไมผานการประเมิน 18 คน   นักเรียน นักศึกษาทุกคนเขารวมเปนสมาชิกของ

องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา จัดตั้งชมรมวิชาชีพครบตามสาขาวิชา 

ไดจัดโครงการรวมทั้งหมด 10 โครงการ  นักเรียน นักศึกษาเขารวมการประกวดแขงขันภายใตโครงการ องคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในระดับตางๆ ในปการศึกษา 2560-2561 ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 30 รางวัล   

          4.2) เชิงคุณภาพ :  นักเรียนชั้น ปวช.1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 190 คน ผานการประเมินชมรมลูกเสือ

คิดเปนรอยละ 70 และมีผูไมผานการ  คิดเปนรอยละ 30  ปการศึกษา 2561 ผานการประเมินชมรมลูกเสือ คิดเปน

รอยละ 88 และมีผูไมผานการประเมินคิดเปนรอยละ 12   นักเรียน นักศึกษาเขารวมเปนสมาชิกขององคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา  รอยละ 100 ผานการประเมินองคการมาตรฐานดี

เดนองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  นักเรียน 

นักศึกษา เขารวมการประกวดแขงขันภายใตโครงการ องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ในระดับตางๆ 

ในปการศึกษา 2560 - 2561 ไดรับรางวัลระดับจังหวัด รางวัลระดับภาค  และรางวัลระดับชาติ รวมจํานวน  30 

รางวัล   

          4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งดานกีฬา  กิจกรรม

องคการวิชาชีพ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลในระดับตางๆ เปนจํานวณ

มาก   สงผลใหภาพลักษณของวิทยาลัยไดรับการยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และบุคลากรภายใน

วิทยาลัย ชุมชน และสังคมภายนอก
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4.1.2 จุดเดน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการนักวิชาชีพและกิจกรรมลูกเสือ

วิสามัญ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  มีผานการประเมินองคการ

มาตรฐานดีเดนองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เปน

เวลา 5 ปตอเนื่อง

4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา

ดานความรู ทักษะและการประยุกตใช  ซ่ึงมีผลการดูแลและแนะแนวผูเรียน เพื่อลดปญหาการออกกลาง

คันโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาควรกําหนดนโยบายและกลยุทธเพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน โดยการใชบทบาทของครูที่

ปรึกษา กระตุนการเห็นคุณคาของการเรียนอาชีวศึกษา  โดยเนนการใหความรู  ความเขาใจ ทักษะทัศนคติที่ดี  

และการประกอบอาชีพ

4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ   

         1.1.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาใหเปน

หลักสูตรอยางเปนระบบ จํานวน 3 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 60 ของหลักสูตรทั้งหมด 

         1.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบ และมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

         1.1.3) ผลสะทอน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตรในคําอธิบาย

ในรายวิชาและเพ่ิมหนวยการเรียนในการจัดการเรียนการสอน 30 แหง 

 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

         1.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน มีจํานวน 5 

สาขาวิชาและที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม จํานวน 3 สาขาวิชา 

         1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง

รายวิชาเดิม คิดเปนรอยละ 60  
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         1.2.3) ผลสะทอน : สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอเนื่องทําให องคการ หรือ

หนวยการภายนอก และสถานประการเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรอยางเนื่อง เชนการทําความรวมมือใน

การจัดการเรียนรวม จํานวน 2 สถานศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  และโรงเรียนราชานุเคราะห 

 

1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 

         1.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ดานคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มี

คุณภาพ ดานการกําหนดรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกําหนดการใช

เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย รอยละ 100 

          1.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ของครูผู

สอนใหสอดคลองกับเห็นการณปจจุบัน 

          1.3.3) ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ และนอกสถานประกอบการ

ยอมรับในการจัดแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติของสถานศึกษา ปจจุบันมีสถานประกอบการเขารวมทําความรวมมือ 

จํานวน 30 แหง 

 

1.4 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

          1.4.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จํานวน 37 คน และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 37 คน 

          1.4.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดที่จัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รอยละ 100 

และครูผูสอนนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

          1.4.3) ผลสะทอน : การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคําเปนที่พึง

พอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

2.1 การจัดการเรียนการสอน 

          2.1.1). เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา จํานวน 

38 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 38 คน ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย จํานวน 38 คน  ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

แหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 38 คน ครูผูสอนที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 38 คน 
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          2.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

          2.1.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาและมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเปนที่

ยอมรับและพึงพอใจ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

          2.2.1) เชิงปริมาณ : จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จํานวน 37 คน และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 37 คน 

          2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดที่จัดทําแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รอยละ 100 

และครูผูสอนนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 100 

          2.2.3) ผลสะทอน : การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคําเปนที่พึง

พอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง 

 

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

          2.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการเรียน

การสอน จํานวน 60 หอง 

          2.3.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอน คิดเปนรอยละ 100 ของหองเรียนทั้งหมด 

          2.3.3) เชิงคุณภาพ : ครูและผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ

3) ดานการบริหารจัดการ

3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

         3.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 38 คน ครูที่

ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 37 คน ครูผูสอนที่นําผลการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 37 คน ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

จํานวน 37 คน ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จํานวน 37 คน 

         3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 97.89 อยูใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

         3.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เปนที่พึงพอใจ

ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
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3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม      

        3.2.1) เชิงประมาณ : สถานศึกษาใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทุกคน มีสวนรวมใน

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการใชนวัตกรรม“โปรแกรม S-MIS และ

โปรแกรม RMS2012 ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

        3.2.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร มีสวนรวมในการ

กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป คิดเปน

รอยละ 100 และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และมีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 100 

        3.2.3) ผลสะทอน : ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ภายใน

สถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอก เชน หนวย งานตางๆของภาครัฐ หนวยงานเอกชน ชุมชน วัด และบริษัท 

หางรานตางๆ  ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกําหนดมาตรฐานของ

สถานศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

  

3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

         3.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

จัดการตามโครงสรางการทํางานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดจํานวน 4 ฝาย และสาขาวิชาจํา

นวน 7 สาขาวิชา โดยมีผูบริหาร 4 คน ครู 38 คน 

         3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษามีระบบ 

ขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 

         3.3.3 ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ โดยการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MIS ) เพ่ือจัดเก็บขอมูลในระดับสถานศึกษา  ประกอบดวยทะเบียนโรงเรียน  ขอมูล

นักเรียนรายบุคคล  ขอมูลบุคลากรรายบุคคล และนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (RMS2012) ใชในการบริการ

จัดการงานสารบรรณ (หนังสือราชการ บันทึกขอความ ประกาศ คําสั่ง) เผยแพรไปยังคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งหมด หรือเฉพาะผูที่เกี่ยวของได โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมี Username และ Password 

เฉพาะตัวบุคคลในการเขาระบบดังกลาว 

 

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

          3.4.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 
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100 และผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 8 ของผูเรียนทั้งหมด 

          3.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ดําเนินการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการในการ

พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดําเนินการติดตามนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบ

การ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางยิ่งขึ้น 

          3.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในป 2561 โดยได

ดําเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สูความเปนเลศ สงเสริมการผลิต

และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ เพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นทําความรวมมือ(MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการที่ทําบันทึกขอ

ตกลง(MOU) จํานวน 30 แหง 

 

3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

           3.5.1) เชิงปริมาณ :  สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากโครงการจัดหาผู

เชี่ยวชาญเพ่ือใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80, การสงครูเขารับการพัมนา

ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบ 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 และโครงการคายภาษาอังกฤษ (English 

Camp 2018) คิดเปนรอยละ 100 

           3.5.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

จากภาคสวนตางๆ  ที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหมี คุณภาพมากยิ่ง

ขึ้น 

           3.5.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน โดยมีงาน

ที่สนับสนุนจํานวน 30 หนวยงาน  จัดใหมีครูพิเศษจํานวน 14 คน ผูทรงคุณวุฒิในสถาน ประกอบการจํานวน 

30 คน  ครูผูเชี่ยวชาญ 4 สาขา องคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อ การศึกษาใหกับผูเรียน เชน ที่วาการ

อําเภอเชียงคํา, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, บริษัท กรุงไทยไฟฟา จํากัด ไดสนับสนุน 

ทุนการศึกษาใหแกผูเรียน  โรงพยาบาลจุน, บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ไดสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็น

ไดวาทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการศึกษา เพื่อสรางอนาคตของชาติทีมีคุณภาพ 

 

3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 

           3.6.1) เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงานที่ไดรับการพัฒนา  จํานวน 

85  พ้ืนที่  เปนหองเรียนหองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  60  พ้ืนที่  ผลการประเมินคิดเปนรอยละ  100  ของ

วิทยาลัย   
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           3.6.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใหบริการ  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรง

ฝกงานเพียงพอตอความตองการในการใชงานของผูเรียนและผูบริการ 

           3.6.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีอาคารสถานที่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  เปน

ที่พ่ึงพอใจผูเรียน  ผูปกครอง  หรือชุมชน  มีการขอใชอาคารสถานที่จากหนวยงานตาง ๆ เชน  ธนาคารเพื่อ

การเกษตร  สาขาบานทราย 

 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

          3.7.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ประกอบไปดวย 

           1. ระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา 

     .     2.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีระบบไฟฟา ไดแก 

หมอแปลงไฟฟา   ระบบควบคุมอาคารหลัก  ระบบควบคุมอาคารยอย  ระบบไฟฟาภายในอาคารของหองเรียน 

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  วัสดุอุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและเพียงพอตอความตองการ   

           3.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีระบบประปาและนํ้าดื่มสําหรับใชอุปโภคและบริโภคแยกไดดังนี้ 

               - ระบบจําหนายประปาหลักจากการประปาสวนภูมิภาค  

        - ระบบจําหนายประปาประจําอาคาร 

        - มีจุดบริการนํ้าดื่มประจําอาคารที่เพียงพอตอความตองการ   

        - วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการจัดการระบบถนน  ชองทางเดิน และ ระบบคมนาคม  เชื่อมตอ

ระหวาง  อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน   ระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะ ที่เพียงพอและ

ถูกสุขอนามัย  

        - วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีระบบสื่อสารภายในและภายนอก ที่เพียงพอและสะดวกรวดเร็วอีกทั้ง

ยังมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ที่พรอมใหบริการงานในกิจการของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามี 

        - วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามี  ระบบรักษาความปลอดภัยไดแก ยามรักษาการณ และกลอง

วงจรปด  ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา 

          3.7.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระบบการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานในภาพรวมของวิทยาลัย

เทคนิคเชียงคําสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          3.7.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนที่ใชบริการระบบสาธารณูปโภคพื้น

ฐานภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีความพ่ึงพอใจ  ในระบบและผูรับผิดชอบที่สามารถแกไขไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิด

ปญหาขัดของ  เพ่ือความสะดวกตอผูใช 

 

3.8 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

          3.8.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการในการ ศึกษาคนควาดวย
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ตนเองโดยมีผูเขารับบริการเปนจํานวนมากประกอบดวยผูเรียนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จํานวน 

523 คนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 289 คน และบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 51 

คน 

          3.8.2) เชิงคุณภาพ : ผูเขารับบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีความ

พึงพอใจในการใชบริการมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการใหบริการมีหนังสือวารสารที่เปนประโยชนหลากหลาย

เพียงพอตอการใหบริการ 

          3.8.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทย

บริการในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีความพึงพอใจและในการใหบริการ 

 

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

          3.9.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีสัญญาณอินเตอรเน็ตควบคุมพื้นที่การใชงานของสถาน

ศึกษา โดยการเชาเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต จากเครือขายผูใหบริการ ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) CAT ในความเร็วอินเทอรเน็ต ชวงเชา เวลา 06.00  18.00 น. 500/500 mb/s ชวงเย็น เวลา 18.00 – 

06.00 น.  200/200 mb/s และเครือขาย Uninet  ในความเร็วอินเทอรเน็ต 100/50 mb/s มีระบบการเชื่อมโยง

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 4 จุด  และมีจุดกระจายสัญญาณ 11 จุด 

          3.9.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

          3.9.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดใชงานระบบสารสนเทศในการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยงไปยังหนอยงานภายใน และภายนอก

เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

                                                                                                  

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

          3.10.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในกาเรียน

การสอน จํานวน 60 หอง 

          3.10.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน คิดเปนรอยละ 60 หองเรียนทั้งหมด 

          3.10.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการจัดการ

เรียน การสอน อยางมีประสิทธิภาพ

4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
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4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 

          4.1.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จํานวน 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 

100 และผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 8 ของผูเรียนทั้งหมด 

          4.1.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ดําเนินการลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการในการ

พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ดําเนินการติดตามนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบ

การ และสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษานําไปใชเปนแนวทางการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางยิ่งขึ้น 

          4.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา ดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในป 2561 โดยได

ดําเนินการตามโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สูความเปนเลศ สงเสริมการผลิต

และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการ เพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นทําความรวมมือ(MOU) กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการที่ทําบันทึกขอ

ตกลง(MOU) จํานวน 30 แหง 

 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

          4.2.1) เชิงปริมาณ :  สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากโครงการจัดหาผู

เชี่ยวชาญเพ่ือใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80, การสงครูเขารับการพัมนา

ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบ 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 และโครงการคายภาษาอังกฤษ (English 

Camp 2018) คิดเปนรอยละ 100 

          4.2.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

จากภาคสวนตางๆ  ที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่ง

ขึ้น 

          4.2.3) ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยมีงานที่

สนับสนุนจํานวน 30 หนวยงาน  จัดใหมีครูพิเศษจํานวน 14 คน ผูทรงคุณวุฒิในสถาน ประกอบการจํานวน 30 คน 

ครูผูเชี่ยวชาญ 4 สาขา องคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อ การศึกษาใหกับผูเรียน เชน ที่วาการ

อําเภอเชียงคํา, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, บริษัท กรุงไทยไฟฟา จํากัด ไดสนับสนุน 

ทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โรงพยาบาลจุน, บริษัท เอ.พี. ฮอนดา จํากัด ไดสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็น

ไดวาทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการศึกษาเพ่ือสรางอนาคตของชาติทีมีคุณภาพ 

 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

            4.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ
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การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาใหกับผูปฏิบัติงาน ซึ่งไดแกคณะผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้ 

              1.  เขารวมกิจกรรม บริการชุมชน  1 กิจกรรม 

              2. เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ  5 กิจกรรม 

              3. เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  5  กิจกรรม 

              4. เขารวมกิจกรรมจิตอาสา  3  กิจกรรม 

              5. มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา  1  กิจกรรม 

         4.3.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดประเมินกิจกรรมการดําเนินงาน บริหารจัดการการบริการ

ชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรมและจิตอาสาใหกับผูปฏิบัติงานผลการประเมินมี

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

         4.3.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการบริการจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะ

อาสา โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับมาก 

 

4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

          4.4.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีสัญญาณอินเตอรเน็ตควบคุมพื้นที่การใชงานของสถาน

ศึกษา โดยการเชาเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ต จากเครือขายผูใหบริการ ไดแก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) CAT ในความเร็วอินเทอรเน็ต ชวงเชา เวลา 06.00-18.00 น.  500/500 mb/s ชวงเย็น เวลา 18.00–

06.00 น.  200/200 mb/s และเครือขาย Uninet  ในความเร็วอินเทอรเน็ต 100/50 mb/s มีระบบการเชื่อมโยง

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 4 จุด  และมีจุดกระจายสัญญาณ 11 จุด 

          4.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

          4.4.3) ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา ไดใชงานระบบสารสนเทศในการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยงไปยังหนอยงานภายใน และภายนอก

เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

 

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรีย 

          4.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในกาเรียน

การสอน จํานวน 60 หอง 

          4.5.2) เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอน คิดเปนรอยละ 100 ของหองเรียนทั้งหมด 
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          4.5.3) ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ

4.2.2 จุดเดน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีอาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน แหลงเรียนรู สิ่งอํานวย

ความสะดวก มีพรอมและเพียงพอตอการใชงาน เอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนและผูรับบริการ

4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํารวมกับสถานประกอบการ หนวยงานที่

เกี่ยวของ มีปริมาณนอย ไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน

4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การพัฒนาการมีสวนรวมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ของสถานศึกษาที่

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

          3.1.1) เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ จํานวน 38 คน ครู

ที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จํานวน 37 คน ครูผูสอนที่นําผลการพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 37 คน ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

จํานวน 37 คน ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จํานวน 37 คน 

         3.1.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 97.89 อยูใน

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

         3.1.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา มีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เปนที่พึงพอใจ

ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 

3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

          3.2.1) เชิงประมาณ : ครูและบุคลากร มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 

100 มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป คิดเปนรอยละ 100 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา คิดเปนรอยละ 100 และมีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา คิดเปนรอย
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ละ 100   

          3.1.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหครูและบุคลากร มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา มี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสวนรวมใน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการ และมีการใชนวัตกรรม “ 

โปรแกรม SMIS และโปรแกรม RMS ในการบริหารจัดการสถานศึกษา   

          3.1.3) ผลสะทอน : งานตางๆของภาครัฐ หนวยงานเอกชน ชุมชน วัด และบริษัทหางรานตางๆ ไดมีสวน

รวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  การจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

3.3 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

          3.3.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

จัดการตามโครงสรางการทํางานที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดจํานวน 4 ฝาย และสาขาวิชา จํา

นวน 7 สาขาวิชา โดยมีผูบริหาร จํานวน 4 ทาน ครู 39 ทาน  

          3.3.2) เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษามีระบบ 

ขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตาง ๆ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 

มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการศึกษา 

          3.3.3) ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ โดยการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MIS ) เพ่ือจัดเก็บขอมูลในระดับสถานศึกษา  ประกอบดวยทะเบียนโรงเรียน  ขอมูล

นักเรียนรายบุคคล  ขอมูลบุคลากรรายบุคคลและนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (RMS2012) ใชในการบริการ

จัดการงานสารบรรณ (หนังสือราชการ บันทึกขอความ ประกาศ คําสั่ง) เผยแพรไปยังคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทั้งหมด หรือเฉพาะผูที่เกี่ยวของได โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมี Username และ Password 

เฉพาะตัวบุคคลในการเขาระบบดังกลาว 

 

3.4 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

          3.4.1) เชิงปริมาณ :  สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากโครงการจัดหาผู

เชี่ยวชาญเพ่ือใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา 4 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80, การสงครูเขารับการพัมนา

ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบ 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 และโครงการคายภาษาอังกฤษ (English 

Camp 2018) คิดเปนรอยละ 100 

          3.4.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

จากภาคสวนตางๆ ที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่ง



31/5/2562 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2018 97/105

ขึ้น 

          3.4.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยมีงานที่

สนับสนุนจํานวน 30 หนวยงานจัดใหมีครูพิเศษจํานวน 14 คน ผูทรงคุณวุฒิในสถาน ประกอบการจํานวน 30 คน  

ครูผูเชี่ยวชาญ 4 สาขา องคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อ การศึกษาใหกับผูเรียน เชน ที่วาการ

อําเภอเชียงคํา, สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1, บริษัท กรุงไทยไฟฟา จํากัด ไดสนับสนุน 

ทุนการศึกษาใหแกผูเรียน  โรงพยาบาลจุน, บริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ไดสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเห็น

ไดวาทุกภาคสวนเห็นความสําคัญของการศึกษา เพื่อสรางอนาคตของชาติทีมีคุณภาพ 

 

3.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

          3.5.1) เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาใหกับผูปฏิบัติงาน ซึ่งไดแกคณะผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้ 

                1. เขารวมกิจกรรม บริการชุมชน  1 กิจกรรม 

                2. เขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ  5 กิจกรรม 

                3. เขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  5  กิจกรรม 

                4. เขารวมกิจกรรมจิตอาสา  3  กิจกรรม 

                5. มีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพและจิตอาสาของสถานศึกษา  1  กิจกรรม 

          3.5.2) เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดประเมินกิจกรรมการดําเนินงาน บริหารจัดการการบริการ

ชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรมและจิตอาสาใหกับผูปฏิบัติงานผลการประเมินมี

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

          3.5.3) ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคําไดมีการบริการจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ 

การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะ

อาสา โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับมาก

2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

2.1  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

         2.1.1) เชิงปริมาณ  การสงเสริมใหผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยระดับ

สถานศึกษา จํานวน 30 ผลงาน ระดับจังหวัด จํานวน 30 ผลงาน ระดับภาค 7 ผลงาน ระดับชาติ 1 ผลงาน 

          2.1.2) เชิงคุณภาพ มีผลงานไดรับรางวัลการการประกวดแขงขันดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรค หรืองานวิจัยประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 

1 ระดับจังหวัด จํานวน 5 ผลงาน  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จํานวน 2 ผลงาน  รางวัลรองชนะ
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เลิศ อันดับที่ 2 ระดับภาค จํานวน 1 ผลงาน 

         2.1.3) ผลสะทอน องคกรภาครัฐและเอกชนและผูปกครองใหการยอมรับในผลงานดานนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคํา จํานวน 1 ผลงาน และสามารถนําไปใชประโยชน

ไดจริงและไดรับการเผยแพรทางโทรทัศนชอง ไทยรัฐ 32 

 

2.2 การจัดการเรียนการสอน   

         2.2.1). เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคํามีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชา จํานวน 

38 คน ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 38 คน ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงแผนการ

จัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย จํานวน 38 คน  ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและ

แหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 38 คน ครูผูสอนที่ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 38 คน 

         2.2.2) เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

         2.2.3) ผลสะทอน : ครูผูสอนมีวุฒิที่ตรงตามสาขาวิชาและมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเปนที่

ยอมรับและพึงพอใจ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน

4.3.2 จุดเดน

ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ไดใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผน

ปฏิบัติราชการประจําป ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ศึกษา

4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา

ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคและงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนจริง  ไดรับรางวัลในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ ในปริมาณที่นอย

4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ตอยอด การประกวดแขงขันในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติสงเสริม และสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษา ใหมีงานวิจัย ที่ใชประโยชนไดจริง ในระดับ

สถานศึกษาชุมชน จังหวัด และระดับชาติ

ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 95.13
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
คะแนนที่ได

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู 95.00

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 95.00

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 95.38

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 85.81

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 76.00

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 84.00

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ 94.67

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 88.57

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 96.25

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100.00

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 92.50

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 92.40

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50.00 –

59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนท่ี 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

สูง (ปวส.) และ หรือการฝกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน

25 ขอการประเมิน ดังนี้

5.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา

การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 3 ดี 2 6

2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ
5 ยอดเยี่ยม 3 15

4
ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
4 ดีเลิศ 3 12

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100

7
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-

NET)
4 ดีเลิศ 3 12

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 238

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250 95.2
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(50)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม และมี

การสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง

ตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 5

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

1.2
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1 กําลังพัฒนา 3 3

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2.2
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญและนําไปใชใน การจัดการเรียนการสอน
5 ยอดเยี่ยม 3 15

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 38

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 76

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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5.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุเปา

หมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(20)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)คะแนน
ระดับ 

คุณภาพ

1. ครูผูสอน 10

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

2. ผูบริหารสถานศึกษา 10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 ยอดเยี่ยม 5 25

2.2
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 5 25

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 100

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.4 ดานการมีสวนรวม

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา คะแนนที่ได 
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นํ้าหนัก 

(10)

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

ขอท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใช

งานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่

5.5

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน

ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

1
อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรือ

งานฟารม
5 ยอดเยี่ยม 2 10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10

4
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
5 ยอดเยี่ยม 2 10

5
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน
1 กําลังพัฒนา 2 2

ผลรวมคะแนนที่ไดจาการประเมิน 42
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ขอท่ี รายการประเมิน

ผลการประเมิน คา 

นํ้าหนัก 

(10)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

(คานํ้าหนักXคาคะแนน)
คะแนน

ระดับ 

คุณภาพ

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50 84

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน

ที่ ดานการประเมิน

คา 

นํ้าหนัก 

(100)

คะแนนที่ได 

จากการประเมิน 

แตละดาน

รอยละของคะแนน 

ที่ไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมินของดาน X

นํ้าหนักคะแนนของดาน) / คะแนนรวมของดาน

1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 50 238 (238 x 50) / 250 = 47.60

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 38 (38 x 10) / 50 = 7.60

3 ครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00

5 ปจจัยพื้นฐาน 10 42 (42 x 10) / 50 = 8.40

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม 468 93.60

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนท่ี 6 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1. ลดอัตราการออกกลางคัน โดยใชบทบาทของครูที่ปรึกษา

2.พัฒนาการมีสวนรวมกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 3. สงเสริม สนับสนุนผูเรียน ครู บุคลากร พัฒนา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยท่ีใชประโยชนไดจริง

1. โครงการคัดกรอง ติดตาม ชวยเหลือผูเรียน ดวยระบบฐานขอมูล

รายบุคคล ลดปญหาการออกกลางคัน โดยใชบทบาทหนาที่ครูที่

ปรึกษาเปนสําคัญ 2. โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน

3. โครงการสงเสริมใหผูเรียน ครู บุคลากร คิดคน พัฒนานวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่ใชประโยชนไดจริง


