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สวนที่ 1

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษา ประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปการศึกษา 2562 ประกอบดวยการสรุปสาระ

สำคัญ ดังนี้  

          1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประจำปการศึกษาที่ 2562 มีผลดังนี้ 

            1.1  ผลสัมฤทธิ์ 

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดดำเนินการสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตาม

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561             

มีผลสัมฤทธิ์ดังนี้  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                         

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค  

     ประเด็นที่ 1 ดานความรู  มีคาคะแนน 97.39 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  

     ประเด็นที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช มีคาคะแนน 68.00 อยูในระดับ ดี 

     ประเด็นที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีคาคะแนน 93.68 อยูในระดับ  

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

     ประเด็นที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

     ประเด็นที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  มีคาคะแนน 90.59 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

     ประเด็นที่ 3 ดานการบริหารจัดการ มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

     ประเด็นที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู  

     ประเด็นที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีคาคะแนน 100.00 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

     ประเด็นที่ 2 ดานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีคาคะแนน 80.00 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

          สรุปผล มีคาคะแนน 94.40  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินของสถานศึกษา 

   1.  ประเด็นท่ีอยูในระดับยอดเยี่ยม จำนวน 8 ประเด็น 
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   2. ประเด็นท่ีอยูในระดับดี      จำนวน 1 ประเด็น 

ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีระดับคาคะแนน  94.40 ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม  

     1.2  จุดเดน  

     วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

และความตองการของตลาดแรงงานสงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  โดยใหคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยมีหนวยงาน สถาน

ประกอบการ โรงเรียนเครือขาย และผูเชี่ยวชาญ ใหการสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุฝก และทุนการศึกษา สง

เสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา  บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

สำคัญของทางตนสังกัดหรือหนวยงานที่คอยกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย เชน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน fix it Center  โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ จัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา

โดยรวมกับโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการนักวิชาชีพ และ

กิจกรรมลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัย

เทคนิคเชียงคำผานการประเมินองคการมาตรฐานดีเดนองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับ

เหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เปนเวลา 6 ปตอเนื่อง  อีกทั้งมีอาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติ

การ โรงฝกงาน แหลงเรียนรู สิ่งอำนวยความสะดวก มีพรอมและเพียงพอ ตอการใชงาน เอ้ือตอการจัดการเรียน

รูของผูเรียนและผูรับบริการ 

     1.3  จุดที่ควรพัฒนา 

            ดานทักษะและการประยุกตใชของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

และทักษะชีวิตท่ีเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติ

งาน และการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และดานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย มีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคและงานวิจัย ที่นำไปใช

ประโยชนจริง  ไดรับรางวัลในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในปริมาณที่นอย       

     1.4  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

            สถานศึกษาควรกำหนดนโยบายและกลยุทธใหผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติ

งาน และการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

สนับสนุนใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค ตอยอด การประกวดแขงขันในระดับชาติ และ
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ระดับนานาชาติสงเสริม และสนับสนุนครูบุคลากรทางการศึกษา ใหมีงานวิจัย ที่ใชประโยชนไดจริง ในระดับ

สถานศึกษาชุมชน จังหวัด และระดับชาติ 

2. การสรางความเชื่อม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

        วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  โดยใหคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยมีหนวยงาน สถาน

ประกอบการ โรงเรียนเครือขาย และผูเชี่ยวชาญ ใหการสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุฝก และทุนการศึกษา  มีการ

สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท้ังดานกีฬา  กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เพื่อใหผูเรียน มี

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา มีการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะอาสา โครงการฝก

อบรมวิชาชีพระยะสั้น ซ่ึงมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยูในระดับมาก ผูเรียนที่สำเร็จการ

ศึกษา มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอ รวมทั้งสิ้นรอยละ 88.26 สงผลใหภาพลักษณของวิทยาลัย

เทคนิคเชียงคำไดรับการยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และบุคลากรภายในวิทยาลัย ชุมชน และ

สังคมภายนอก

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด

        การใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาด

แรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาด

แรงงาน   

        สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  โดยใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถาน

ศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำป ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

        การดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับ

ดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวย

เหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน  

        การใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษา มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยมีหนวย

งาน สถานประกอบการ โรงเรียนเครือขาย และผูเชี่ยวชาญ ใหการสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุฝก ทุนการศึกษา  

กระบวนการเรียนรู  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและ

คนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
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        การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 

เชน โครงการ Fix it center โครงการอาชีวะอาสา โครงการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  โครงการจิตอาสา

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)

4.1 ความเปนมาและความสำคัญ 

          การมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา ในหลักการบริหารจะมีกระบวนการและขอบเขตที่

แนนอน เชน มีการใชทรัพยากร (4 M)  ใชเทคนิคในกระบวนการบริหาร บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถาน

ศึกษาท่ีกำหนดข้ึน จะมีลักษณะของการรวมบริหารกิจการของสถานศึกษา มีการวางแผน การประชุม การแสดง

ความคิดเห็น การประสานงาน การรายงานและติดตามผล  นอกจากนี้ การมีสวนรวมยังพิจารณาไดหลายมุม

มองซ่ึงมีท้ังทางตรงและทางออม 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 
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          1) การบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานและเปาหมายที่กำหนด 

          2) ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
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สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้

2.1 ขอมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา

  ที่อยู

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

  โทรศัพท 054883510  โทรสาร 054883602

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

  ประวัติสถานศึกษา

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

ดร.กอ  สวัสดิ์พาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพระดับ

อำเภอ และมอบหมายใหกรมอาชีวศึกษาดำเนินการโดยมี  นายบุญเทียม  เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาสมัยนั้น 

เปนผูรับนโยบายมอบหมายใหกองการศึกษาอาชีพจัดดำเนินการจัดหาที่ดินในการกอสราง ขณะนั้นนางลดาวัลลิ์  

วงศศรีวงศ ดำรงตำแหนงโฆษกรัฐบาล ไดทราบขาวตามนโยบายดังกลาวขางตน จึงไดดำเนินการติดตอประสานงาน

กับ ฯพณฯ ดร.กอ  สวัสดิ์พาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ธิการ ดวยอุดมการณที่จะแกไขปญหาการตก

เขียว หรือหญิงประกอบอาชีพอันไมพึงปรารถนาใหมีอาชีพอื่นที่เหมาะสมมีรายไดที่สุจริต ประกอบอาชีพสอดคลอง

กับทองถ่ินไมตองการใหมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงาน และตองการพัฒนาทองถิ่นในบานเกิดของตนเอง อีกทั้งทาน

ลดาวัลลิ์  วงศศรีวงศ  ก็เปนคนอำเภอเชียงคำ พรอมดวยมีปรัชญาที่วา “การศึกษา คือการพัฒนาตน พัฒนาสังคม

ใหเขมแข็ง” จึงไดเสนอขอจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ ในเขตอำเภอเชียงคำขึ้น 

 

          ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการก็ยินดี ประกอบกับไดเล็งเห็นความสำคัญ ความมุงมั่น ในการ

พัฒนาทองถิ่นของทานลดาวัลลิ์  วงศศรีวงศ ทำใหกรมอาชีวศึกษา โดยกองการศึกษาอาชีพทำการสำรวจจัดหาที่ดิน

ท่ีจะกอสรางวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำขึ้น  ขณะน้ันนายทวีศักดิ์  สติราษฎร กำนันตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ 

จังหวัดพะเยา ไดเปนประธานในการเปดประชุมของสภาตำบลฝายกวาง  ณ ศูนยสภาตำบลฝายกวาง  ใน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องประธานขอหารือ เรื่องไดรับหนังสืออำเภอเชียงคำ ที่ พย 0316/2826 เรื่องยืนยันมติที่

ประชุมในการตอบตกลง ยินยอมยกที่ดินสาธารณะของตำบลมอบใหกรมอาชีวศึกษา เพื่อสรางวิทยาลัยการอาชีพ

เชียงคำ ในงบประมาณป 2535 จำนวนเนื้อท่ี 62 ไร 2 งาน 7 ตารางวา ซึ่งมติที่ประชุมไดอนุมัติใหที่ดินสาธารณะ

ของตำบลฝายกวางจำนวน 62 ไร 2 งาน 7 ตารางวา จากจุดเริ่มตนในการประสานงานของทานลดาวัลลิ์  วงศศรี
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วงศ น้ีเอง ทำใหกรมอาชีวศึกษาไดตัดสินใจในการจัดของบประมาณ เพ่ือกอสรางวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำขึ้นมา 

จนสามารถประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535  โดย

มี เลขท่ีตั้ง คือ 141 หมู 10 ถนนเชียงคำ-ปง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

          เม่ือวันท่ี 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. และอำเภอเชียงคำเปนอำเภอท่ีทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ   จังหวัดพะเยา  ระยะทางระหวางตัวอำเภอถึง

จังหวัดประมาณ  70  กม. 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานอำเภอเชียงคำ 

 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

 อำเภอเชียงคำ มีเนื้อที่ / พ้ืนที่  784.061  ตร.กม. 

• ทิศเหนือ  ติดตอกับอำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอำเภอภูซาง 

• ทิศตะวันออก  ติดตอกับแขวงไชยะบูลี (ประเทศลาว)และอำเภอสองแคว(จังหวัดนาน) 

• ทิศใต  ติดตอกับอำเภอสองแคว (จังหวัดนาน) และอำเภอปง 

• ทิศตะวันตก  ติดตอกับอำเภอจุน และอำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

  แหลงน้ำที่สำคัญ ไดแก แมน้ำลาว แมน้ำยวน แมน้ำแวน  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ คือ

น้ำตกน้ำมิน  น้ำตกคะแนง  แมน้ำลาว แมน้ำยวน  แมน้ำแวน แมน้ำอิงปาน้ำแวน-หวยไคร  ปาน้ำเปอย  น้ำยวน  

น้ำลาว  ปาดอยบอสม  ดอยโปงนก 

 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

  แบบฝนเมืองรอน  ฤดูรอนเริ่มเดือน มีนาคม  ฤดูฝนเริ่มเดือน  พฤษภาคม  ฤดูหนาวเริ่มเดือน  

ตุลาคม 

 

 การปกครอง 

  อำเภอเชียงคำ แบงพื้นที่การปกครองออกเปน  10  ตำบล  134   หมูบาน  ไดแก 

  1.  ตำบลหยวน  มีหมูบาน 15 หมูบาน 

  2.  ตำบลน้ำแวน  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 อางเก็บน้ำแมต๋ำ 

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

เปนอางเก็บน้ำของสำนักงาน รพช. กระทรวงมหาดไทย มีความยาว โดยรอบ  3,480.50 เมตร  โดยมีจุดประสงค

เพ่ือเปนท่ีกักเก็บน้ำใหชาวบานตำบลน้ำแวนและตำบลใกลเคียง  ใชประโยชนอีกทั้งเปนสถานที่เพาะพันธุปลาน้ำจืด

ของหมูบาน 

 

 ถ้ำผาแดง อยูบานปางถ้ำ หมูที่ 9 ตำบลรมเย็น หางจากหมูบาน  1 กิโลเมตร หางจาก ที่วาการอำเภอ
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เชียงคำ 20  กิโลเมตร สภาพถ้ำหินงอก หินยอยสวยงามมาก  

        บานเยาตนผึ้ง อยูบานตนผึ้ง หมูที่ 16 ตำบลรมเย็น หางจากที่วาการอำเภอประมาณ 30 กม. ตั้งอยูบนยอด

เขาไปชมทิวทัศน นมัสการรอยพระบาทพระอรหันต ชวงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ ชมดอกซากุระบาน (พญาเสือ

โครง) 

 พระธาตุดอยคำ ตั้งอยูในวัดพระธาตุดอยคำ บานสบสา หมูที่ 5  ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 

หางจากท่ีวาการอำเภอประมาณ 7  กิโลเมตร มีถนนลาดยางโดยตลอด มีตำนานเลาถึงประวัติของพระธาตุไววา มี

หญิงหมายคนหน่ึงไดพบทองคำแทง มีขนาดใหญมากอยูระหวางภูเขา  สองลูก เมื่อมาเลาใหชาวบานฟง ตางก็ขึ้นไป

ดู ฝายพญาเจาเมืองเกิดความโลภอยากได จึงใหคนไปตัดทองคำ แตทองคำไดหายเขาไปในภูเขา ซึ่งมีองคพระธาตุ

เกาแกท่ีพญาคำแดงเจาเมืองพุทธสะ ไดสรางถวายพระพุทธเจา คนจึงเรียกพระธาตุนี้วา พระธาตุดอยคำ ลักษณะ

ดานสถาปตยกรรมเปนแบบลานนา  มีฐานสี่เหลี่ยมสองชั้น รองรับองคพระธาตุ ซึ่งมีฐานปทมยอมุมสี่ทิศ  ถัดขึ้นไป

เปนมาลัยเทาปลองไฉน ปลียอดและฉัตรฐานชั้นสองมีรูปสิงหปูนปนยืนอยูสี่มุม 

         พระเจานั่งดิน ตั้งอยูในพระวิหารวัดพระเจานั่งดิน  หมูที่ 7  ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หาง

จากท่ีวาการอำเภอประมาณ 5 กม. ลักษณะเปนพระพุทธรูปกออิฐถือปูน หนาตักกวางหนึ่งเมตร ศิลปะแบบลานนา 

มีตำนานเลาวาเปนพระพุทธรูปที่พระอินทรและพญานาค นำเอาดินจากลังกาวีสรางใชเวลาหนึ่งเดือนเจ็ดวัน เมื่อ

พระพุทธเจาเสด็จมาเผยแผพระพุทธศาสนาในเมืองพุทธสะ (เชียงคำ) พระพุทธรูปไดลงมาจากฐานชุกชี มากราบ

พระพุทธเจาและไมไดข้ึนประทับบนฐานชุกชีอีกเลยจึงเรียกวาพระเจานั่งดิน 

 วัดพระธาตุสบแวน ตั้งอยูบานธาตุ  หมูที่ 1  ตำบลหยวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  หางจากที่วาการ

อำเภอ 3 กม. เปนวัดเกาแกที่ชาวไทลื้อมารวมกันกอสรางเมื่อคราวอพยพมาจากอำเภอเชียงมวน  (ป พ.ศ. 2447) 

เลาวามีชาวบานพบพระธาตุองคหนึ่งจึงชวยกันบูรณะขึ้นมาใหม ตั้งชื่อวาพระธาตุ  สบแวนเปนบริเวณที่แมน้ำแวน

และแมน้ำฮองมาบรรจบ (สบ) กันกิจกรรมจะมีประเพณีสรงน้ำ พระธาตุในวันเพ็ญเดือนหกของทุกป 

 

        วัดแสนเมืองมา (วัดบานมาง) ตั้งอยูบานมาง  หมูที่ 4  ตำบลหยวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา สราง

ข้ึนพรอมกับการเขามาอยูของชาวไทลื้อเมื่อป พ.ศ. 2399  เปนศิลปะไทลื้อผสมผสาน  ศิลปะลานนามีหลังคาลด

หลั่นกัน  สามชั้นมุงดวยแปนเกล็ด (กระเบื้องไม) ดานหนาของหลังคาอุโบสถครอบถึงบันไดนาค ภายนอกประดับ

ประดาดวยตุงทอ  ศิลปะไทลื้อจากแควนสิบสองปนนา 

 

 วัดดอนไชย ตั้งอยูท่ีบานดอนไชย หมูที่ 5 ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  หางจากที่วาการอำเภอ

ประมาณ กม. เปนวัดท่ีมีโบราณวัตถุสำคัญฯ ไดแก พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ เปนศิลปะเชียงแสนหนาตักกวางหนึ่ง

เมตรสูงสองเมตร สรางดวยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค  ไดมาจาก     พระธาตุภูซาง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา และยังมี

พระพุทธรูปไมสัก จำนวน 7 องคอายุประมาณ  200 ป  

        วัดนันตาราม ตั้งอยูใกลตลาดอำเภอเชียงคำ ตำบลหยวน อำเภอเชียงคำ เดิมชื่อวาวัดจองคำ (จอง เปน
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ภาษาไทยใหญ หมายถึง วัด)  และหลังคาวิหารมุงดวยหญาคา  สรางโดยชาวพุทธที่เปนไทยใหญ (เงี้ยว) ตอมา

เปล่ียนเปนชื่อ  วัดนันตาราม ตามชื่อของอุปถัมภวัดคือ  พอจองตะกานันตา ซึ่งเปนชาวไทยใหญ  โบราณสถานที่

สำคัญ คือวิหารไมสักศิลปะไทยใหญ สรางเมื่อ พ.ศ. 2467  เปนวิหารไมสักทั้งหลัง หลังคามุงจ่ัวยกเปนชอชั้นลด

หลั่นสวยงาม มุงดวยแปนเกล็ดมีเสาไมสัก    ลงรัก ปดทองหกสิบแปดตนสรางโดยชางชาวไทยใหญพระประธาน

เปนไมสักทองทำการแกะสลักดวยลวดลายศิลปะไทยใหญ พระพุทธรูปชื่อพระแสนแซและพระพุทธรูปเกสรดอกไม

จากประเทศพมาประดิษฐานอยูในวัดนี้ดวย 

 วัดหยวน ตั้งอยูบานหยวน  หมูท่ี 3  ตำบลหยวน  หางจากตัวเมือง ประมาณ  500  เมตร  เปนพระวิหาร

แบบ ไทลื้อ มีศูนยวัฒนธรรมไทลื้อรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช ในวิถีชีวิตของชาวไทลื้อแสดง และมีศูนยทอผาไทลื้อ 

        งานสืบสานตำนานไทลื้อ งานสืบสานตำนานไทลื้อ  เปนงานประจำป  ที่ชาวไทลื้อทุกหมูบานของ  อำเภอ

เชียงคำและจังหวัดใกลเคียงที่มีชาวไทลื้อ  อาศัยอยู  เชน  เชียงราย นาน เชียงใหม ลำพูน รวมกันจัดงาน  เนนให

เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทลื้อทุกประเภท มีขบวนแหที่ยิ่งใหญ  การจัดงานมีขึ้นในวันเสาร

และอาทิตยแรกเดือนมีนาคมของทุกป  และใชบริเวณวัดพระธาตุสบแวนเปนสถานที่จัดงาน 

       งานอนุสรณผูเสียสละ  พตท. 2324 เปนงานประจำปอำเภอเชียงคำ  ที่ตองการรำลึกถึงวีรกรรมของพลเรือน  

ตำรวจ  ทหาร  ทีไดเสียสละชีวิตตอสูพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ในเขตจังหวัดพะเยา เชียงราย ในอดีตงาน

จะมีระหวาง  วันที่  31  มกราคม - 6 กุมภาพันธ  ของทุกปจัดข้ึน  ณ  บริเวณอนุสรณ ผูเสียสละ  พตท. 2324  

ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  มีการทำบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูเสียสละ  การวางพวงมาลาของ

หนวยงานตาง ๆ และยังมีการแสดงมหรสพทุกชนิด  การจำหนายสินคา และการออกรานของหนวยงานของราชการ 

  สภาพเศรษฐกิจ

  โครงสรางเศรษฐกิจของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประกอบดวยภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร โดย

สาขา การผลิตท่ีสำคัญคือสาขาเกษตรกรรม โดยสวนใหญพ้ืนที่ทำการเกษตรจะเปนเนื้อที่ทำนา เนื้อที่ปลูกพืชไร 

เน้ือท่ีปลูกผลไมและไมยืนตน และพื้นท่ีการเกษตรอื่นๆ 

มีพ้ืนท่ีจุดผอนปรน ชายแดนไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตั้งอยูบริเวณบานฮวก 

อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปนจุดที่ต้ังข้ึน เพ่ือควบคุมการเขาออกของประชาชนทั้งสองประเทศะเทศ อยูในความ

ดูแลของฝายกิจการพิเศษ ท่ีทำการปกครองอำเภอภูซาง 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
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ลงอยางตอเน่ืองคือ ป     ผลิตภัณฑไมแปรรูปที่เปนสินคานำเขาที่สำคัญ ไดมีมูลคาการนำเขาลดลงเนื่องจาก 

สปป.ลาว ลดการใหสัมปทานแปรรูปไมประกอบกับผูประกอบการ คาบานฮวกไมสามารถนำเขาผลผลิตทางการ

เกษตรเน่ืองจากประสบปญหาการนำเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามพันธกรณีตามความตกลง WTO อัตราภาษี 

          ในขณะท่ีมูลคาการสงออกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องปพ.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 น้ำมันเชื้อเพลิง

และวัสดุกอสราง รถหัวลาก เกาใชแลว ถังเกา 

        พบวาภายหลังจากการปลูกยางพาราเกษตรกรที่ปลูกยางพารามีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดานสังคม 

ประชาชนสวนใหญในพื้นท่ีอำเภอชียงคำ จังหัวพะเยา มีฐานะยากจน มีความเหลื่อมลาดานรายไดของประชากรใน

อำเภอ  ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ ขาดความรูในการเพิ่มมูลคาผลผลิต เกษตรธรรมชาติ อาชีพเสริม และ

แรงงานในพ้ืนที่เปนแรงงานคุณภาพต่ำ  ขาดชองทางการจำหนายสินคา 

 

 

  สภาพสังคม

  ความเปนมาของอำเภอเชียงคำปรากฏในรูปแบบตำนาน 2 ตำนานในสมัยพุทธกาลที่เกี่ยวของกับ

พระพุทธเจาตามตำนานพระธาตุดอยคำ ฉบับวัดหนองรมเย็น เมืองเชียงคำมีชื่อเดิมวาเชียงชะราว ตั้งอยูในพื้นที่บาน

คุมหมู 6 ตำบลรมเย็น อำเภอเชียงคำ พระยาผูปกครองเมืองไดสรางพระธาตุไวบนดอยนอกเมืองเพื่อลางบาป ตอมา

มีผูพบแหลงทองคำขนาดใหญ ในลำธารหลังดอย ดอยน้ันไดชื่อวา “ดอยคำ” พระธาตุบนดอยก็ชื่อวา”พระธาตุดอย

คำ” เมืองเชียงชะราวก็เปลี่ยนชื่อเปน “เมืองเชียงคำ” 

 

แตตำนานพระเจาน่ังดิน พญาผูสรางเมืองชื่อวา “พญาคำแดง” และเมืองนั้นชื่อ “พุทธรส” ประชาชนชาวเมืองมี

ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไดสรางพระพุทธรูปมีนามวา “พระเจานั่งดิน” พระพุทธเจาทำนายวา สืบไปภาย

หนาเมืองจะเจริญรุงเรือง และอุดมไปดวยสินทรัพยและจะไดชื่อวา “เมืองเชียงคำ”ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ประเทศไทยจัดระบบการปกครองแผนดินสวนภูมิภาคเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล 

จังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบาน ครั้งนั้นอำเภอเชียงคำอยูในแขวงน้ำลาว (รวมพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายอยู

ดวย) พ้ืนท่ีในเขตการปกครองของจังหวัดนาน โดยมีเจาสุริยวงศดำรงตำแหนงขาหลวงประจำแขวง ที่วาการแขวงตั้ง

อยู ณ วัดพระแกว บานเวียง ม.6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ ตอมาทางราชการ ไดยุบและปรับปรุงแขวงน้ำลาว โดย

จัดเปนบริเวณนานเหนือ มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา อำเภอเทิง และ

บางสวนของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อป พ.ศ. 2450 กระทรวงมหาดไทยไดยกเลิกตำแหนงขาหลวง 

ตำแหนงเจาเมือง ตั้งเปนจังหวัด อำเภอ ตำบล หมูบานเหมือนกันทั่วประเทศ จัดตั้งจังหวัดเชียงราย แขวงน้ำลาวถูก
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ยุบและแยกเปนเมืองเทิง และเมืองเชียงคำ เมืองเชียงคำมีฐานะเปนอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดเชียงราย ตั้งพระยา

พิศาลคีรี ดำรงตำแหนง นายอำเภอเชียงคำเปนคนแรก 

เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2520ไดมีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยาขึ้น แบงเขตการปกครองจากจังหวัดเชียงราย 

โดยโอนอำเภอพะเยา อำเภอแมใจ อำเภอดอกคำใต อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงมวน และอำเภอเชียงคำ รวม 

7 อำเภอ จัดตั้งเปนจังหวัดพะเยาเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2539 กระทรวงมหาดไทยไดออกพระราชกฤษฎีกา แบง

พ้ืนท่ีอำเภอเชียงคำเปน กิ่งอำเภอภูซาง ประกอบดวย 5 ตำบล คือ ตำบลสบบง ตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง ตำบล

ทุงกลวยและตำบลปาสัก โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2539เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 

กระทรวงมหาดไทยไดออกพระราชกฤษฎีกายกฐานะ กิ่งอำเภอภูซาง ข้ึนเปน อำเภอภูซาง โดยมีผลบังคับใชตั้งแต

วันที่ 8 กันยายน 2550มีลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อยูหางจากที่วาการอำเภอ

เชียงคำประมาณ 10 กิโลเมตร อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี / 

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีเปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ  การสืบชะตา  การบายศรีสูขวัญ มีผลิตภัณฑชุมชนที่เปนที่รูจักคือ 

การทำน้ำออย  การทอผา  จักสานมีสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ คือ วัดนันตาราม วัดพระนั่งดิน อุทยานแหงชาติภู

ซาง  พระธาตุภูซางและดานชายแดนไทย-ลาว (บานฮวก) สภาพสังคมของ อำเภอเชียงคำ สถาบันครอบครัวและ

สถาบันชุมชนดั้งเดิมมีความเขมแข็งลดลง เชน การหยารางพอแมแยกกันอยูรวมทั้งผูปกครองไมใหความสำคัญในการ

สงเสริมการศึกษา  

       พ้ืนที่อำเภอเชียงคำ มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ มีหลายเชื้อชาติ บางสวนเปนบุคคลไรสัญชาติ 

ชาติพันธุสวนใหญใชภาษาถ่ินในการสื่อสาร ประชาชนไมรูกฎหมายและสิทธิขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง มีคานิยมของยึด

ติดการศึกษาสายสามัญและไมเขาใจระบบการเรียนอาชีวศึกษา 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา

  ขอมูลผูเรียน

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม

ปวช.1 198 0 26 224

ปวช.2 139 0 26 165

ปวช.3 187 0 31 218

รวม ปวช. 524 0 83 607

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม

ปวส.1 82 24 106

ปวส.2 109 22 131

รวม ปวส. 191 46 237

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
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ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 187 91 48.66

ปวส.2 164 130 79.27

รวม 351 221 62.96

  ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2562

ระดับช้ัน แรกเขา สำเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ

ปวช.3 189 82 43.39

ปวส.2 127 87 68.50

รวม 316 169 53.48

  ขอมูลบุคลากร

ประเภท ท้ังหมด(คน)
มีใบประกอบ

วิชาชีพ(คน)

สอนตรง

สาขา(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/ รองผูอำนวย

การ/ ผูชวยผูอำนวยการ
4 4 -

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับการรับรอง 18 18 18

ขาราชการพลเรือน 0 - -

พนักงานราชการครู 6 6 6

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - -

ครูพิเศษสอน 14 10 14

เจาหนาที่ 13 - -

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/

ฯ)
10 - -

รวม ครู 38 34 38

รวมทั้งสิ้น 65 34 38

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

อุตสาหกรรม 4 3 7

พาณิชยกรรม 2 2 4

ศิลปกรรม 0 0 0

คหกรรม 0 0 0

เกษตรกรรม 0 0 0

ประมง 0 0 0

อุตสาหกรรมทองเท่ียว 0 0 0

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0

รวมทั้งส้ิน 6 5 11

  ขอมูลอาคารสถานที่

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน 1

อาคารปฏิบัติการ 4

อาคารวิทยบริการ 1

อาคารอเนกประสงค 2

อาคารอื่น ๆ 7

รวมทั้งสิ้น 15

  ขอมูลงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบบุคลากร 6211100.00

งบดำเนินงาน 6211200.00

งบลงทุน 6211410.00

งบเงินอุดหนุน 6211500.00
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท)

งบรายจายอื่น 6211310.00

รวมทั้งสิ้น 31056520.00

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

  พันธกิจ

  1. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู ทักษะดานวิชาชีพ เกิดองคความรูใหม คิดคนสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม 

2. พัฒนาผูเรียนใหเกิดความรู คูคุณธรรม นาความรูไปประกอบอาชีพและพัฒนาชุมชน

  เปาประสงค

  1. ผูสาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ 

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

2. ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยูรวม

กับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

3. ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา 

เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม 

ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมศักยภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค  ตามมาตรฐาน

อาชีวศึกษา 
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5. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน ใหทนตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับ

สถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6. ครูไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทาง

วิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสำคัญ 

7. พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลง

เรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

8. สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กำกับ

ดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวย

เหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน 

9. สรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด การศึกษา 

กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและ วิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนใน

ชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

10. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยโดยผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตาม

วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

  ยุทธศาสตร

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มุงพัฒนาความรู  ทักษะดานวิชาชีพใหกับผูเรียนและชุมชน

  กลยุทธ

  1.1. พัฒนากระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ

กับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

1.2. พัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมี ทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยูรวม

กับ ผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3. พัฒนากระบวนการ ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา 

เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษสิ่งแวดลอม 
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1.4. สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬาองคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึ่ง

ประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 

2.1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทนตอการเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน 

2.2. พัฒนาครูอยางเปนระบบตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ

วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2.3. พัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่สื่อแหลงเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศครุภัณฑ 

2.4. บริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบ

หมาย โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.1. แสวงหาความรวมมือกับบุคคล ชุมชนองคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการจัด การศึกษา การจัด

ทรัพยากร 

ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู

เรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3.2. สนับสนุนใหผูเรียน มีการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากร

ทางการศึกษา ผูเรียนหรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และ

เผยแพรสูสาธารณชน

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

ซุปเปอรสครับขจัดคราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

โรงเรียนวัดหยวน

วิทยา

โครงการสงเสริมเวทีประชาคมแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงาน

ศึกษาธิการ

จังหวัดพะเยา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

ยอยท่ี 4 รักษวินัย และไดรับรางวัลชนะเลิศคายยอยดีเดน (ผานเกณฑ

มาตรฐาน)อันดับที่ 1

ชนะ

เลิศ
ชาติ

วิทยาลัยการ

อาชีพวิเชียรบุรี

การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษา

ขนาดเล็ก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

องคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ดีเดนสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก

รางวัลอื่น

ๆ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การประเมินกองลูกเสือดีเดน ชนะเลิศ จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

การประเมินกองลูกเสือดีเดน
รองชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา
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รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

คายยอยดีเดน (ผานเกณฑมาตรฐาน)งานชุมนุมลูกเสือ

อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น

ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบุญมี อรุณชัย 

ประเภทท่ี ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

เครื่องยอยขวดพลาสติก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องมือถอด –

ประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัยแบบเฟองสะพาน

v.๒

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตุกตาดับกลิ่นไล

แมลง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องยอยขวด

พลาสติก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต รองเทายกระดับ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ถัง

ขยะชวยชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เข็มขัดอัจฉริยะไข

ปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายมโนชา กายอด 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ถัง

ขยะชวยชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายมโนชา กายอด 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เข็มขัดอัจฉริยะไข

ปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายมโนชา กายอด 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เข็มขัดอัจฉริยะไข

ปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย Ck

sonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผูพิการทาง

สายตา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องกายภาพบำบัดแขนอัตโนมัติ

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๖ สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

เครื่องควบคุมระบบน้ำเพ่ือการเกษตรดวยระบบ

อินเตอรเน็ต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ทุน

ลอยน้ำกูชีพบังคับวิทย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๖ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร

และสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุมระบบน้ำเพ่ือ

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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นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย Ck

sonar เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผูพิการทาง

สายตา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องกายภาพบำบัดแขนอัตโนมัต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๖ สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

เครื่องควบคุมระบบน้ำเพ่ือการเกษตรดวยระบบ

อินเตอรเน็ต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ทุน

ลอยน้ำกูชีพบังคับวิทย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๖ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร

และสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุมระบบน้ำเพ่ือ

การเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

ระหวางวันที่ ๔ - ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิค

เชียงใหม

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย แผน

ประคบสมุนไพร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายธีรภัทร ณ นาน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกกากหมูลำไย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายธีรภัทร ณ นาน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องมือชวยบัดกรี

ลดสารตะกั่ว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายอมรเทพ ศุภศิริภิญโญ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตุกตาดับกลิ่นไล

แมลง

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คำลือ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแกะมะขาม

เปรี้ยว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คำลือ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณแกะมะขาม

เปรี้ยว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คำลือ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาตั้งถังน้ำไก

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายขวัญ คำลือ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เสียบจอบในรถ

จักรยานยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายขวัญ คำลือ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เสียบจอบในรถ

จักรยานยนต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

กรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนาน

เฉาเหวย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี 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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

ภาคเหนือ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนาน

เฉาเหวย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑชงดื่มหนาน

เฉาเหวย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา 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

วาท่ี ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอื้อย 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๔ สิ่ง

ประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร น้ำพริกกากหมูลำไย

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นายทนงศักดิ์ ใจหม้ัน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย แผน

ประคบสมุนไพร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๘ สิ่ง

ประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัด

คราบหนาเตารีดจากใบตอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา 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 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี 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

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

พาวเวอรซัพพลาย เอนกประสงค

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล 

ครูท่ีปรึกษา 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

ประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

เกาอ้ี D.I.Y.

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ

ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับ

จังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๑
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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

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นางสาวสรียา สมัย 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย แผน

ประคบสมุนไพร

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายวินัย สมฤทธิ์ 

บุคลากรทางการศึกษาดีเดน

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
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นายศุภภัทร สายทิม 

ครูท่ีปรึกษา 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

ประเภทท่ี ๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายชูชล สุธรรม 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชูชล สุธรรม 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวนิศารัตน เสมอ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ที่กด

จุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวนิศารัตน เสมอ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายพิเชษฐ ศรีคำ 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

เครื่องมือถอด – ประกอบคันสงกระปุกพวงมาลัย

แบบเฟองสะพาน v.๒

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

เขารวมการประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่

๒ สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัว

ถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายไพรัช กลัดสำเนียง 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ถัง

ขยะชวยชีวิต

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายบุญฐี วิชัยยา 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย อุปกรณชวยเคลื่อนยายถังออกชิเจน

ขนาด ๖ คิว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายวรันธร กาติ๊บ 

เขารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประเภทท่ี ๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

เข็มขัดอัจฉริยะไขปญญา

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ ๑ สิ่ง

ประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับ

ทิศทางของการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรำ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย

Magic Switch

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรำ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๖ สิ่ง

ประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว

เครื่องควบคุมระบบน้ำเพ่ือการเกษตรดวยระบบ

อินเตอรเน็ต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรำ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๖ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวร

และสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุมระบบน้ำเพ่ือ

การเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายนพรัตน มโนรำ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ เครื่องมือชวยบัดกรี

ลดสารตะกั่ว

รางวัล

อื่น ๆ
จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๗ สิ่ง

ประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ที่กด

จุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รางวัลชมเชย

ประเภทท่ี ๗ สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับภาคเหนือ ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

ครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เขารวมการ

ประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประเภทที่ ๒ สิ่ง

ประดิษฐดานการประกอบอาชีพ อุปกรณดึงตัวถัง

รถยนตเฉพาะจุด

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม

ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปการศึกษา

๒๕๖๑

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

ครูท่ีปรึกษา 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
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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

วาท่ี ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอื้อย 

ผูควบคุมกรีฑา 800 เมตร (ชาย)

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาท่ี ร.ต.ฐิติวัสส ตาเอื้อย 

ผูควบคุม กรีฑา 400 เมตร (ชาย)

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วาท่ี 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

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
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุป

เปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวอรวรรณ แสงดาว 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุป

เปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายศุภภัทร สายทิม 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุป

เปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุก

เรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวนิศารัตน เสมอ 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย ที่กดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุก

เรียน

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและ

สมองกลฝงตัว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นายนพรัตน มโนรำ 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและ

สมองกลฝงตัว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและ

สมองกลฝงตัว

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูท่่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูท่่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายนพรัตน มโนรำ 

ครูท่่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

ครูท่่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทา

สาธารณภัย Magic Switch

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

ผลิตภัณฑชงดื่มหนานเฉาเหวย

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นายกรวิชญ คำมา 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

ควบคุมการปรับทิศทางการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายเดชณรงค สนาชาวไพร 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

ควบคุมการปรับทิศทางการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุด

ควบคุมการปรับทิศทางการสองสวางของสปอรทไลท

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญฐี วิชัยยา 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูท่ีปรึกษา สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

อุปกรณดึงตัวถังรถยนตเฉพาะจุด

รางวัล

อื่น ๆ
ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูผูควบคุม ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชูชล สุธรรม 

ครูผูควบคุมทักษะงานรถจักรยานยนต

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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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

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูผูควบคุมการแขงขันทักษะการประกอบและติดตั้ง

โปรแกรมคอมพิวเตอร (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย
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นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

การประเมินการดำเนินงานศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม

นางพรพิสัย สีเทา 

การประเมินการดำเนินงานศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม

นายวิทวัส อยูดี 

การประเมินการดำเนินงานศูนยบมเพาะ ผูประกอบการอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม

นางสาวอรวรรณ แสงดาว 

กรรมการ ประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ และการประกวดพูด

สาธิตเปนภาษาอังกฤษ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางอรริมภา คำมา 

กรรมการ ประกวดสุนทรพจนภาษาจีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวรพีพร เสารแดน 

กรรมการ การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย การประกวดรักการอานภาษา

ไทย และการประกวดเลานิทานพื้นบาน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางพรพิสัย สีเทา 

กรรมการ การแขงขันตอบปญหาวิชาประวัติศาสตรไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

วาท่ี ร.ต. ฐิติวัสส ตาเอื้อย 

กรรมการ การประกวดมารยาทไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

กรรมการ การประกวดรองเพลง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

กรรมการ การประกวดวงดนตรี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

กรรมการ การประกวดวงดนตรี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวจริยา ใจกลา 

กรรมการ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

กรรมการ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวนฤมล มีประเสริฐ 

กรรมการ ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล 

กรรมการ ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด อาชีวจังหวัดพะเยา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ครูผูควบคุม ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวจริยา ใจกลา 

ครูผูควบคุม ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

ครูผูควบคุม การประกวดโฟลคซอง

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายศุภภัทร สายทิม 

ครูผูควบคุม การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางอรริมภา คำมา 

ครูผูควบคุม การประกวดสุนทรพจน ภาษาจีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูผูควบคุม การประกวดสุนทรพจน ภาษาไทย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูผูควบคุม การประกวดรักการอาน (ภาษาไทย)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางพรพิสัย สีเทา 

ครูผูควบคุม การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตรไทย)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวรพีพร เสารแดน 

ครูผูควบคุม การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชูชล สุธรรม 

กรรมการ ทักษะงานจักรยานยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นายพิเชษฐ ศรีคำ 

กรรมการ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเชล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

กรรมการ ทักษะเครื่องยนตเล็กดีเซล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญมี อรุณชัย 

กรรมการ ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

กรรมการ ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธนากร นิลภาคกย 

กรรมการ ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

กรรมการ ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรันธร กาติ๊บ 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งไฟฟา และควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายไพรัช กลัดสำเนียง 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งไฟฟา และควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายมโนชา กายอด 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งไฟฟา และควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งไฟฟา และควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรันธร กาติ๊บ 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นายวรันธร กาติ๊บ 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายเดชณรงค สนชาวไพร 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะยา

นายไพรัช กลัดสำเนียง 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายมโนชา กายอด 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชัชวาลย โคตะบุตร 

กรรมการ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรันธร กาติ๊บ 

กรรมการ ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพรัตน มโนรำ 

กรรมการ ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

กรรมการ ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงพ้ืนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

กรรมการ ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงพ้ืนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพรัตน มโนรำ 

กรรมการ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

กรรมการ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

กรรมการ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นายนพรัตน มโนรำ 

กรรมการ ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

กรรมการ ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

กรรมการ ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพรัตน มโนรำ 

กรรมการ ทักษะไมโครคอลโทรลเลอร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

กรรมการ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

กรรมการ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพรัตน มโนรำ 

กรรมการ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

กรรมการ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

กรรมการ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพรัตน มโนรำ 

กรรมการ ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

กรรมการ ทักษาการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

กรรมการ ทักษะการพัมนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวันชัย วงศเสนา 

กรรมการ ทักษะงานฝกฝมือ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวสรียา สมัย 

กรรมการ ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายชูชล สุธรรม 

ครูผูควบคุม ทักษะงานจักรยานยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญมี อรุณชัย 

ครูผูควบคุม ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

ครูผูควบคุม ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

ครูผูควบคุม ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายไพรัช กลัดสำเนียง 

ครูผูควบคุม ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรันธร กาติ๊บ 

ครูผูควบคุม ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟา

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ครูผูควบคุม ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ครูผูควบคุม ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนฤเบศ ขายเพราะ 

ครูผูควบคุม ทักษะงานฝกฝมือ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสรียา สมัย 

ครูผูควบคุม ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศีกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่ประดิษฐประเภทท่ี 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายนฤเบศ ขานเพราะ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องขึงเอ็นไมแบด ประเภทที่ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายจักรกริช กิ่งแกว 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวะศึกษา

นายบุญมี อรุณชัย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายนพรัตน มโนรำ 

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องดึงตัวถังเฉพาะจุด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายบุญมี อรุณชัย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องดึงตัวถังเฉพาะจุด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องดึงตัวถังเฉพาะจุด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องดึงตัวถังเฉพาะจุด

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญมี อรุณชัย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสุทธิเกียรติ ยศพรม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธันฐกรณ เตชะตน 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (IoT) มิเตอรออนไลน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (IoT) มิเตอรออนไลน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายบุญฐี วิชัยยา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยถอดลูกปน

กากบาทเพลากลางรถขับลอหลัง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นายมโนชา กายอด 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เครื่องดูดควันธูป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เครื่องดูดควันธูป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายไพรัช กลัดสำเนียง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 ดานหัตถศิลป เครื่องดูดควันธูป

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอรรถพันธ ทะปญญา 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายไพรัช กลัดสำเนียง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องผสมปุยแบบกลับ

ทางหมุน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายมโนชา กายอด 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องผสมปุยแบบกลับ

ทางหมุน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายพงษศิริ โฉมยา 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องผสมปุยแบบกลับ

ทางหมุน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวรันธร กาติ๊บ 

สิ่งประดิษฐประภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องอบผาพลังงานความ

รอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงษศิริ โฉมยา 

สิ่งประดิษฐประภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องอบผาพลังงานความ

รอน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายวันธร กาติ๊บ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 7 ดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณภัย ออกแบบ

และสรางอุปกรณชวยปรับบุคลิกภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายนพรัตน มโนรำ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว เครื่อง

วัดและเตือนฝุนควัน PM 2.5

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายภูมิชาย พุมวิเชียร 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว เครื่อง

วัดและเตือนฝุนควัน PM 2.5

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวจินดา ใจเจ็น 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

ของคนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร AROMAGEL เจลหอมปรับอากาศ

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษารวมกับ

เอสโซ

นางอรริมภา คำมา 

ครูท่ีปรึกษาโครงงานวิทยาศาตร หนอนสมุนไพรบำบัดไหล (Magic Piollw)

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวะศึกษารวมกับ

บริษัท เอสโซ

นางอรริมภา คำมา 

ผูควบคุมการประกวดสุนทพจนภาษาจีนกลาง ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวทิพวรรณ ลาภยศ 

ผูควบคุมโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายทนงศักดิ์ ใจม่ัน 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

ของคนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายธีรภัทร ณ นาน 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

ของคนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นางสาวสรียา สมัย 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

ของคนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2561

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายทวีศักดิ์ แซวาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายคณิศร ประวัง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายสิทธิกร ใจกลา 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา



6/1/2020 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 57/125

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายพาณิช ทองเสถียรกิจ 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นายพงศักดิ์ สักลอ 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสิทธิกร บุญชวย 

สิ่งประดิษฐดานการแพทยและบรรเทาสาธารณภัย

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิสิทธ์ิ 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

นายพีระพล ขนรกุล 

สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นางสาวอรวรรณ แซยาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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นางสาวน้ำฝน 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

นายชัยวัฒน สิงหถม 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

นางสาวแสง แสนหวี 

งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแหงชาติในโอกาส 100 ป การลูกเสือวิสามัญโลก

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานลูกเสือแหง

ชาติ
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 น้ำหนัก 46 กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซวาง 

การแขงขันกรีฑา ประเภท ว่ิง 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

นางสาวศรัณยา ไกลถิ่น 

การแขงขันกีฬาหมากลอม ประเภทคูผสม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายชาญชัย แซยาง 

การแขงขัน ว่ิง 800 เมตร ชาย

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายชาญชัย แซยาง 

การแขงขัน ว่ิง 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 น้ำหนักไมเกิน 57

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอมลรดา แวงภูลา 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนเวลเตอรเวท น้ำหนักไมเกิน 69

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุนิสา จรเกษ 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนพินเวท น้ำหนักไมเกิน 45

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธมลวรรณ อิสระ 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนหญิง รุนไลทฟลายเวท น้ำหนักไมเกิน 48

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนกร ฤทธิมนตรี 

การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ ประเภททีมเดี่ยวชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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นายณัฐพงศ เมืองคำ 

การแขงขันมวยไทยสมัครเลนชาย รุนเปเปอรเวท น้ำหนักไมเกิน 42

กิโลกรัม

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสิทธิพงษ ยกยอดี 

การแขงขันมวยสากลสมัครเลนชาย รุนพินเวท น้ำหนักไมเกิน 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

นางสาวฉัตรสุดา ณ ลำพูน 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุดควบคุมการปรับทิศทางการสอง

สวางของสปอรทไลท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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

ระบบน้ำเพ่ือการเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศุภมงคล ประมวล 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุม

ระบบน้ำเพ่ือการเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวสุกัญญา วงศราษฏร 

สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟทแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องควบคุม

ระบบน้ำเพ่ือการเกษตรดวยระบบอินเตอรเน็ต

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

นางสาวปยธิดา บัวหลวง 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวมัทนา หวลอารมณ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวคำ แกวคำ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ ซุปเปอรสครับขจัดครบหนาเตารีดจาก

ใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวจ่ิง 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

นางสาวจ่ิง 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

นางสาวทิพยรัตน โยธาวุธ 

การแขงขันทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (ระดับ ปวช.)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

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 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอนุชา บุญแรง 

การแขงขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ระดับ ปวช.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิสิทธ สุขเกษม 

การออกแบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายศิรวิทย ผาเงิน 

การออกแบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร (ระดับ ปวส.)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษาจังหวัด

พะเยา

นายอภิสิทธ์ิ 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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ช่ือ-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

นายณรงคฤทธิ์ 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



6/1/2020 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 71/125

ช่ือ-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

  รางวัลและผลงานของผูเรียน ปการศึกษา 2562

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธนายุต ใจดี 

การประกวดสุนทรพจน ภาษาจีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุทิวัส วงศแพทย 

การประกวดพูดในท่ีสาธารณะเปนภาษาอังกฤษ

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายกิตติพศ อัศวจินดาพล 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายชลสยาม ชาวเทิง 

ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวอัญชลี ผักไหม 

การประกวดรองเพลงไทยสากล (หญิง)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวสุภาพร บัวหลวง 

การประกวดรองเพลงสากล (หญิง)

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวชลธิดา ฆารจำรัส 

การประกวดโฟลคซอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายณัฐภัทร อนุศักดิ์กุล 

การประกวดโฟลคซอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายวจนะ อภิบาลพร 

การประกวดโฟลคซอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายปฐพี วนาลีเจริญธรรม 

การประกวดโฟลคซอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะยาะ

นายภูวดล สอนคำมูล 

การประกวดสุนทรพจน ภาษาไทย

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวนัฐพร จำปาแดง 

การประกวดรักการอาน (ภาษาไทย)

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายเทพพิทักษ ธนะราษฎร 

การประกวดพูดสาธิต เปนภาษาอังกฤษ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวอรยา ไกรถ่ิน 

การแขงขันตอบไัญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตรไทย)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวชนิดา อินพรม 

การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ (วิชาประวัติศาสตรไทย)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาววาทิตา ชมโชค 

การประกวดเลานิทานพ้ืนบาน

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายกรพัฒน ปองสงคราม 

ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายวัิฒน ศรีออน 

ทักษะงานจักรยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายนันทวัฒน สุทธิประภา 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธวัชชัย การะเกตุ 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายอัครพันธ พรมเสน 

ทักษะงานเครื่่องยนตแกสโซลีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายสิทธิชัย ใจธง 

ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายปกรณ ขันจันทา 

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายนพดล กันวงค 

ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายสุภสร แซลี 

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายคณิศร ประวัง 

ืทักษะงานปรับอากาศยานยนต

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายอดิเรก เกิดสุข 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธีรวัฒน พันธยก 

ทักษะการติดตั้งไฟฟาและควบคุมไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายอนุชา บุญแรง 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและการเขียนแบบไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธนาสิทธ์ิ ศรีคำ 

ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและการเขียนแบบไฟฟา

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายวชิรวิทย แกวรัตนา 

ทักษะการประกอบและตรวจซอมเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายสราวุธ แซยาง 

ทักษะการประกอบและตรวจซอมเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายนันทพงศ แซจาง 

ทักษะการประกอบและตรวจซอมเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนที่

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายพงษศักดิ์ สักลอ 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายอภิสิทธ์ิ สะสม 

ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธีรภัทร บานใจ 

ทักษะงานฝกฝมือ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายภาสกร เมงเฮงสูน 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายพิทักษชน รุณเจริญ 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวศศิธร สมแกว 

โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการบัญชี

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายเอกภูมิ นโนวรรณ 

กีฬาแฮนดบอลชาย

รอง

ชนะ

เลิศ

ชาติ

การกีฬาแหง

ประเทศไทยและ

จังหวัดบุรีรัมย

นางสาวสุนิสา จรเกษ 

มวยสากลสมัครเลนหญิง รุน ฟลายเวท น้ำหนักไมเกิน 41 กก.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอมลรดา แวงภูลา 

มวยสากลสมัครเลนหญิง รุน เวลเตอรเวท น้ำหนักไมเกิน 69 กก.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายจักรพันธ ปญญามูล 

มวยสากลสมัครเลนชาย รุนไลทเวท น้ำหนักไมเกิน 60 กก.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายวฤทธิ์ เมืองมูล 

วิ่ง 400 เมตร

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวธมลวรรณ อิสสระ 

มวยสากลสมัครเลนหญิง รุน ไลทฟลายเวท น้ำหนักไมเกิน 48 กก.

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวอมลรดา แวงภูลา 

มวยสากลสมัครเลนหญิง รุน เวลเตอรเวท น้ำหนักไมเกิน 69 กก.

รอง

ชนะ

เลิศ

ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายธนายุต ใจดี 

การประกวดสุนทรพจนภาษาจีนกลาง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิธร สมแกว 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นางสาวสุธีธิดา นาตะ 

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นางสาวนรินทรทร อินจอย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายกษิดิศ พูลสวัสดิ์ 

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุทิวัสส วงศแพทย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นางสาวสุนาสา จรเกษ 

ชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาววาลิณีย ไกลถ่ิน 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 ดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายกัว แชลี 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายนพนันท เวียงคำ 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายทินกร ประวัง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายอริญชัย โคดม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นายธรรมรงค ไกลถิ่น 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

อาชีวศึกษาภาค

เหนือ

นางสาวจารุกัญญ เขตอาดุลย 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายอภิชาติ โชติชัยวณิชย 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องขึงเอ็นไมแบด ประเภทที่ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายนู แซเซง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องขึงเอ็นไมแบด ประเภทที่ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพงศกร แซยาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องขึงเอ็นไมแบด ประเภทที่ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายพงศกร แซยาง 

สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต เครื่องขึงเอ็นไมแบด ประเภทที่ 1

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาววาลิณี ไกลถ่ิน 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายรวิสุต ใจชุม 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวศศิธร สมแกว 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาววรฤทัย ใจกวาง 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวกิตติวรรณ พุมชะบา 

ชมเชย

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวศศิธร สมแกว 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายนพนันนท เวียงคำ 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธนายุทธ มลามาตย 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องดึงตัวถังเฉพาะจุด

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายกัว แซลี 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวจารุกัญญ เขตอาดุลย 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวนรินทร อินจอย 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวนรินทร อินจอย 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธรรมรงค ไกลถิ่น 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายสุทิวัส วงศแพทย 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายอริญชัย โคดม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายทินกร ประวัง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 2 ดานการประกอบอาชีพ เครื่องพนหมอกพลังเจ็ท

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นายสุทิวัส วงศแพทย 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวอาภัสรา ออนแกว 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (IoT)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวกุลธิดา ติ๊บปาบ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 ประเภทกำหนดโจทย ชุดควบคุมดวยเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพ่ือชุมชน Internet of things (IoT)

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายอริญชัย โคดม 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยถอดลูกปน

กากบาทเพลากลางรถขับลอหลัง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายสุทิวัส วงศแพทย 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายธรรมรงค ไกลถิ่น 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยถอดลูกปน

กากบาทเพลากลางรถขับลอหลัง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาววาลิณีย ไกลถ่ิน 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายคณิศร ประวัง 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 1 ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต อุปกรณชวยถอดลูกปน

กากบาทเพลากลางรถขับลอหลัง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาววาลิณีย ไกลถ่ิน 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

รางวัล

อ่ืน ๆ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาววาลิณีย ไกลถ่ิน 

สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ จิ๊กซอวปลูกผักเคลื่อนที่ ประเภทที่ 8

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยธิดา บัวหลวง 

การดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เชียงใหม

นายสุทิวัส วงศแพทย 

งานดำเนินงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)

รางวัล

อ่ืน ๆ
ภาค

วิทยาลัย

อาชีวศึกษา

เชียงใหม

นายกษิดิศ พูลสวัสดิ์ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องวัด

และเตือนฝุนควัน PM 2.5

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวสุธีธิดา นาตะ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องวัด

และเตือนฝุนควัน PM 2.5

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวสุนิสา จรเกษ 

สิ่งประดิษฐประเภทที่ 6 ดานนวัตกรรมซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว เครื่องวัด

และเตือนฝุนควัน PM 2.5

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวมัทนา หวนอารมณ 

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาตร – อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 29

ประจำป 2562 โครงงาน เรื่อง ซุปเปอรสครับขจัดคราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพวงผกา คำตั๋น 

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาตร – อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 29

ประจำป 2562 โครงงาน เรื่อง ซุปเปอรสครับขจัดคราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวพิมพิศา อุปมา 

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาตร – อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 29

ประจำป 2562 โครงงาน เรื่อง ซุปเปอรสครับขจัดคราบหนาเตารีดจากใบตอง

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นาวสุทิวัส วงศแพทย 

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาตร – อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 29

ประจำป 2562 โครงงาน เรื่อง อุปกรณกดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยธิดา บัวหลวง 

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาตร – อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 29

ประจำป 2562 โครงงาน เรื่อง อุปกรณกดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสวรจนา กลิ่นหอม 

โครงงานวิทยาศาสตรสมาคมวิทยาศาตร – อาชีวศึกษา – เอสโซ ครั้งที่ 29

ประจำป 2562 โครงงาน เรื่อง อุปกรณกดจุดฝาเทาเพื่อสุขภาพจากเปลือก

ทุเรียน

ชนะ

เลิศ
จังหวัด

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวรจนา กล่ินหอม 

โครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำป

2562 โครงการ อุปกรณกดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายศรายุทธ โคตรศรีกุล 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ

คนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายพุฒิพงศ ธรรมแกวเขียว 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ

คนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นางสาวศรัณยา ไกลถ่ิน 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ

คนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา

นายศักรินทร ชูไว 

การประกวดองคความรูการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐของ

คนรุนใหม ภาคภาคภาษาอังกฤษ ระบบการควบคุมอุณหภูมิคลังยา โรง

พยาบาลสงเสริมสุขภาพ

รอง

ชนะ

เลิศ

จังหวัด
อาชีวศึกษา

จังหวัดพะเยา
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย

นางสาวปยธิดา บัวหลวง 

โครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำป

2562 โครงการ อุปกรณกดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายสุทิวัส วงศแพทย 

โครงการวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำป

2562 โครงการ อุปกรณกดจุดฝาเทาเพ่ือสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

ชนะ

เลิศ
ภาค

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นายพีรพัฒน พรเจริญ 

เขารวมแขงขน ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา

นางสาวศศิศร สมแกว 

เขารวมแขงขัน ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี

รางวัล

อ่ืน ๆ
ชาติ

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อาชีวศึกษา
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สวนที่ 3

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ใหสถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการ

ประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน ดังนี้

   การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะ

และการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

1.1 ดานความรู

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิต

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

  ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ

สิ่งแวดลอม

1.4 สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

  สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
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   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มี

ความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑท่ีกำหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเน่ือง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม 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

สังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

   สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่ง

ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
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  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศในการ

จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนำไปใชประโยชนได

ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

4.1.1 ดานความรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษา

อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคดานความรู ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน  

      1.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดทำโครงการตางๆ สงผลใหมีผูสำเร็จการ

ศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 82 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท้ังสิ้น จำนวน 87 คน 

      1.1.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีผูสำเร็จการศึกษาประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 43.33 ระดับประกาศนียบัตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้น

สูง(ปวส.) รอยละ 68.50 พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 53.48 ผูสำเร็จการ

ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

      1.1.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผู

เรียน ใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปญหาการออกกลาง

คัน สงผลใหผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

1.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

      1.2.1)  เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ จำนวน 38 คน 

      1.2.2)  เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ จำนวน 38 คน 

      1.2.3)  ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือผู

ประกอบอาชีพ จำนวน 9 โครงการ โดยมีการตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ 

โครงการใหม 5 โครงการ ซึ่งมีผลกำไรเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 88.89  

1.3  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   
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      1.3.1)  เชิงปริมาณ : การสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 24 ผลงาน ระดับจังหวัด จำนวน 13 ผลงานระดับภาค 

จำนวน 4 ผลงาน 

      1.3.2)  เชิงคุณภาพ : มีผลงานที่ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผลงาน รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับ

ภาค จำนวน 2 ผลงาน 

      1.3.3)  ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับ

ในผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

จำนวน 1 ผลงานและสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

1.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

      1.4.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 

6 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จำนวน 2 คน ระดับชาติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 

คน 

      1.4.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 

6 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จำนวน 2 คน ระดับชาติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 

คน 

      1.4.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ และมีการสงเสริมผูเรียนเขาประกวดทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ไดรับ

การยอมรับจากตนสังกัด รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทำใหวิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ เปนท่ีรูจักในระดับภาค และระดับชาติโดยเฉพาะเรื่องการแขงขันทักษะโปรแกรมเพื่อ

งานบัญชี ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น 

1.5  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

      1.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบ

แรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 คน 

      1.5.2)  เชิงคุณภาพ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบ

แรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 คน 
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      1.5.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับการยอมรับจากสำนักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดพะเยา สถานประกอบการงานภาครัฐเอกชนชุมชน และผูปกครองในดานความรู

ดานทักษะ และการประยุกตใชของผูเรียน 

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

      1.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่3 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3

จำนวน 86 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 จำนวน 62 คน รวม 

148 คน 

      1.6.2)  เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 

3 รอยละ 73.50 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปที่ 2 รอยละ  67.40 ที่ได

คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) รวมทั้งหมด 

รอยละ 70.80 

      1.6.3)  ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการ หนวยงานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองการสงเสริมการ

มีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาตอ 

1.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา   

      1.7.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปการ

ศึกษาท่ีผานมามีงานทำในสถานประกอบการหนวยงาน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนการ

ศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 101 คน 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 219 คน 

      1.7.2)  เชิงคุณภาพ : ในปการศึกษาที่ผานมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีผูเรียนที่สำเร็จ

การศึกษา มีงานทำประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รอยละ 90.18 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 88.10 รวมทั้งสิ้น รอยละ 

89.75 

      1.7.3)  ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการหนวยงานองคกรของภาครัฐ ภาคเอกชน และผูปกครองในการสงเสริมการมี

งานทำการประกอบวิชาชีพอิสระและการศึกษาตอ
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4.1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 

      2.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดทำโครงการตางๆ สงผลใหมีผูสำเร็จการ

ศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 82 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท้ังสิ้น จำนวน 87 คน 

      2.1.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีผูสำเร็จการศึกษาประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 43.39 ระดับประกาศนียบัตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้น

สูง(ปวส.) รอยละ 77.68 พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 58.48 ผูสำเร็จการ

ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

      2.1.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผู

เรียน ใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปญหาการออกกลาง

คัน สงผลใหผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

2.2 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  

      2.2.1)  เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ จำนวน 38 คน 

      2.2.2)  เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพและสามารถหารายไดระหวางเรียนได 

      2.2.3)  ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือผู

ประกอบอาชีพ จำนวน 9 โครงการ โดยมีการตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ 

โครงการใหม 5 โครงการ ซึ่งมีผลกำไรเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 88.89 จาก 9 โครงการ 

รอยละ 92.10 จากจำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 35 คน จาก 8 โครงการและคืนทุน 1 

โครงการ 

2.3  ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   

      2.3.1)  เชิงปริมาณ : การสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 24 ผลงาน ระดับจังหวัด จำนวน 13 ผลงานระดับภาค 

จำนวน 4 ผลงาน 
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      2.3.2)  เชิงคุณภาพ : มีผลงานที่ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผลงาน รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับ

ภาค จำนวน 2 ผลงาน 

      2.3.3)  ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับ

ในผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

จำนวน 1 ผลงานและสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

2.4  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  

      2.4.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 

6 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จำนวน 2 คน ระดับชาติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 

คน 

      2.4.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 

6 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จำนวน 2 คน ระดับชาติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 

คน 

      2.4.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ และมีการสงเสริมผูเรียนเขาประกวดทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ไดรับ

การยอมรับจากตนสังกัด รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทำใหวิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ เปนท่ีรูจักในระดับภาค และระดับชาติโดยเฉพาะเรื่องการแขงขันทักษะโปรแกรมเพื่อ

งานบัญชี ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น 

2.5  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

      2.5.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบ

แรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 คน 

      2.5.2)  เชิงคุณภาพ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบ

แรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 คน 

      2.5.3)  ผลสะทอน :วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับการยอมรับจากสำนักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดพะเยา สถานประกอบการงานภาครัฐเอกชนชุมชน และผูปกครองในดานความรู

ดานทักษะ และการประยุกตใชของผูเรียน 
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2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

      2.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่3 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3

จำนวน 86 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 จำนวน 62 คน รวม 

148 คน 

      2.6.2)  เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 

3 รอยละ 73.50 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปที่ 2 รอยละ  67.40 ที่ได

คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) รวมทั้งหมด 

รอยละ 70.80 

      2.6.3)  ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการ หนวยงานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองการสงเสริมการ

มีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาตอ 

2.7 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

      2.7.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปการ

ศึกษาท่ีผานมามีงานทำในสถานประกอบการหนวยงาน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนการ

ศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 101 คน 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 219 คน 

      2.7.2)  เชิงคุณภาพ : ในปการศึกษาที่ผานมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีผูเรียนที่สำเร็จ

การศึกษา มีงานทำประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

รอยละ 90.18 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 88.10 รวมทั้งสิ้น รอยละ 

89.75 

      2.7.3)  ผลสะทอน :ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการหนวยงานองคกรของภาครัฐ ภาคเอกชน และผูปกครองในการสงเสริมการมี

งานทำการประกอบวิชาชีพอิสระและการศึกษาตอ

4.1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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  1) ผลสัมฤทธิ์

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน   

      3.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผูเรียนของ

สถานศึกษา เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน โดยจัดทำโครงการตางๆ สงผลใหมีผูสำเร็จการ

ศึกษาประจำปการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 82 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ท้ังสิ้น จำนวน 87 คน 

      3.1.2)  เชิงคุณภาพ : วิวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  มีผูสำเร็จการศึกษาประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอยละ 43.39 ระดับประกาศนียบัตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้น

สูง(ปวส.) รอยละ 77.68 พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 58.48 ผูสำเร็จการ

ศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

      3.1.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับระบบดูแลชวยเหลือ และแนะแนวผู

เรียน ใหสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และลดปญหาการออกกลาง

คัน สงผลใหผูปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นตอระบบการดูแลผูเรียน 

3.2  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค   

      3.2.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค คิด

เปนรอยละ 86 

      3.2.2)  เชิงคุณภาพ : จากจำนวนรอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม ดานคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค จนเกิดผลสัมฤทธิ์ทำใหวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผานการ

ประเมินองคการมาตรฐานดีเดน โดยไดรับรางวัล องคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทอง ดี

เดนสถานศึกษาขนาดเล็ก 

      3.2.3)  ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ

ยกยองสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค 

3.3 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   

      3.3.1)  เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ จำนวน 38 คน 

      3.3.2)  เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ

ประกอบอาชีพ จำนวน 38 คน รอยละ 92.10 จากจำนวน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 35 คน 

จาก 8 โครงการ 

      3.2.3)  ผลสะทอน : นักเรียน นักศึกษา มีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือผู
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ประกอบอาชีพ จำนวน 9 โครงการ โดยมีการตอเนื่อง 2 ป ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ 

โครงการใหม 5 โครงการ ซึ่งมีผลกำไรเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 88.89 จาก 9 โครงการ 

รอยละ 92.10 จากจำนวนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 35 คน จาก 8 โครงการและคืนทุน 1 

โครงการ ซึ่งถือวานักเรียน นักศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย และมีวินัยในการ

ทำงาน ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

3.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   

      3.4.1)  เชิงปริมาณ : การสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัยระดับสถานศึกษา จำนวน 24 ผลงาน ระดับจังหวัด จำนวน 13 ผลงานระดับภาค 

จำนวน 4 ผลงาน 

      3.4.2)  เชิงคุณภาพ : มีผลงานที่ไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผลงาน รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ระดับ

ภาค จำนวน 2 ผลงาน 

      3.4.3)  ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับ

ในผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

จำนวน 1 ผลงานและสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

3.5  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

      3.5.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 

6 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จำนวน 2 คน ระดับชาติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 

คน 

      3.5.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา จำนวน 30 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 

6 คน รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค จำนวน 2 คน ระดับชาติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 2 

คน 

      3.5.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับการสงเสริมใหมีการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ และมีการสงเสริมผูเรียนเขาประกวดทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ไดรับ

การยอมรับจากตนสังกัด รวมถึงหนวยงานภายนอกที่จัดการแขงขัน ทำใหวิทยาลัยเทคนิค

เชียงคำ เปนท่ีรูจักในระดับภาค และระดับชาติโดยเฉพาะเรื่องการแขงขันทักษะโปรแกรมเพื่อ

งานบัญชี ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้น 

3.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
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      3.6.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบ

แรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.)จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 คน 

      3.6.2)  เชิงคุณภาพ : จำนวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรรอบ

แรก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 97 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) จำนวน 81 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 178 คน 

      3.6.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดรับการยอมรับจากสำนักงานพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดพะเยา สถานประกอบการงานภาครัฐเอกชนชุมชน และผูปกครองในดานความรู

ดานทักษะ และการประยุกตใชของผูเรียน 

3.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)   

      3.7.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่3 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย

ระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3

จำนวน 86 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 จำนวน 62 คน รวม 

148 คน 

      3.7.2)  เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 

3 รอยละ 73.50 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปที่ 2 รอยละ  67.40 ที่ได

คะแนนตั้งแตคาคะแนนเฉล่ียระดับชาติข้ึนไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) รวมทั้งหมด 

รอยละ 70.80 

      3.7.3)  ผลสะทอน : ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการ หนวยงานองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผูปกครองการสงเสริมการ

มีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาตอ 

3.8 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา  

      3.8.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีจำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปการ

ศึกษาท่ีผานมามีงานทำในสถานประกอบการหนวยงาน องคกรภาครัฐ และภาคเอกชนการ

ศึกษาตอและการประกอบอาชีพอิสระระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 101 คน 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 118 คน รวมทั้งสิ้น 219 คน 

      3.8.2)  เชิงคุณภาพ : ในปการศึกษาที่ผานมา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีผูเรียนที่สำเร็จ

การศึกษา มีงานทำประกอบอาชีพอิสระและศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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รอยละ 90.18 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 88.10 รวมทั้งสิ้น รอยละ 

89.75 

      3.8.3)  ผลสะทอน : ผูที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำเปนที่ยอมรับของ

สถานประกอบการหนวยงานองคกรของภาครัฐ ภาคเอกชน และผูปกครองในการสงเสริมการมี

งานทำการประกอบวิชาชีพอิสระและการศึกษาตอ 

3.9 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

       3.9.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดมีการบริหารจัดการใหผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนมีสวนรวมในการบริการชุมชน โดยจัดกิจกรรมบริหารวิชาการ 

กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน ดังนี้ 

          1. จัดกิจกรรมบริการชุมชน        2  กิจกรรม 

          2. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ    5  กิจกรรม 

          3. จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพ       1  กิจกรรม 

          4. จัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา    3  กิจกรรม 

          5. กิจกรรมและมีนวัตกรรมการบริการชุมขน ดานวิชาการ  วิชาชีพของสถานศึกษา  

1  กิจกรรม 

     3.9.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดประเมินกิจกรรมการบริหารจัดการใหผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรม บริหารชุมชนบริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมจิตอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ

ของสถานศึกษา ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     3.9.3)  ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดมีการบริหารจัดการใหผูบริหาร ครู บุ

คลาการทาง 

การศึกษาและผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ เขารวมกิจ

กรรมจิดอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพของสถานศึกษา ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับมาก

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีระบบการดูแลแนะแนวผูเรียนเพื่อเปนการลดปญหาการออกกลางคัน

และทำใหผูเรียนสวนใหญสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และในระหวางการเรียนรูมีการสงเสริม

ใหผูเรียนเปนผูประกอบการเพ่ือหารายไดระหวางเรียน ในดานของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองาน

วิจัย สงเสริมใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย มีผลงานที่ไดรับ

รางวัล ท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาค และระดับประเทศ มีการนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ
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งานวิจัย ถายทอดศูนยชุมชน ทำใหเกิดการยอมรับของชุมชน และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน   

     นักเรียนนักศึกษา ครู ไดรับรางวัลจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ ตลอดจนมีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีความรวมมือกับสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

จังหวัดพะเยา สถานประกอบการเอกชน และผูปกครอง  

 นักเรียน นักศึกษาผานการทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET  ในดานการ

มีงานทำและการศึกษาตอ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาตอ เมื่อสำเร็จ

การศึกษา และเปนท่ียอมรับของหนวยงานราชการ สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

 ในดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

เทคนิคเชียงคำผานการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดวยกิจกรรม ตาม

กระบวนการขององคการวิชาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผานการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับ

เหรียญทอง ในระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก  

 ดานการบริการชุมชนและจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดจัดใหมีกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสารวม

กับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เชน โครงการ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน fix it Center และโครงการ

ตรวจรถ ชวงเทศกาลสำคัญตางๆ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ดานความรู สงเสริมกิจกรรมที่ใหผูสำเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ

ของทฤษฎีและการปฏิบัติ ของ วิชาตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ  

 จัดกระบวนการ แนะแนววิชาชีพ และใหคำปรึกษา แกนักเรียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

และลดปญหาการออกกลางคัน ของนักเรียนนักศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาตองกำหนด นโยบาย กลยุทธ โครงการ เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริง ตามหลักทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเนนกระบวนการปฏิบัติงานจริง   

 และใหผูสำเร็จการศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต เปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ ภูมิใจและรักษาอัตลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และดำรงตน

อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
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  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  

      1.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการ

พัฒนาใหเปนหลักสูตรอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 

      1.1.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

      1.1.3)  ผลสะทอน : สถานประกอบการภาครัฐ และเอกชนมีสวนรวมในการปรับปรุง

หลักสูตรในคำอธิบายในรายวิชาและเพิ่มหนวยการเรียนในการจัดการเรียนการสอน 30 แหง 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม  

      1.2.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนมี

จำนวน 10 สาขาวิชา และท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 10 สาขาวิชา 

      1.2.2)  เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง

รายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชารายวิชาเดิม คิดเปนรอยละ 100 

      1.2.3)  ผลสะทอน : สถานศึกษาไดมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางตอเนื่อง

ทำให องคกร หรือหนวยงานภายนอก และสถานประกอบการเจามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง เชน การทำความรวมมือในการจัดการรวม จำนวน 2 สถานศึกษา 

ประกอบดวย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และโรงเรียนราชานุเคราะห 

1.3  คุณภาพของของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ  

      1.3.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีแผนการจากกันรูสูการการปฏิบัติที่มี

คุณภาพ ดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงคและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 

100 แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ ดานการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูที่

หลากหลาย รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่มีการกำหนดการใชเครื่องมืออุปกรณและ

เทคโนโลยี รอยละ 100 แผนการจัดการเรียนรูที่กำหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลตาม

สภาพจริงดวยวิธีที่หลากหลาย รอยละ 100 

      1.3.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู ของครูผูสอนใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 

      1.3.3)  ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก และสถานประกอบการ และนอกสถาน
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ประกอบการยอมรับในการจัดแผนการเรียนรูสูการพัฒนาของสถานศึกษา ปจจุบันมีสถาน

ประกอบการเขารวมทำความรวมมือ จำนวน 30 แหง 

1.4  การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญและนำไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน  

      1.4.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จะทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ จำนวน 38 คน และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 38 คน 

      1.4.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

รอยละ 100 และครูผูสอนจะทำแผนการเรียนรูไปใชในการจัดการการสอน รอยละ 100 

      1.4.3)  ผลสะทอน : การจัดทำแผนการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของทยาลัยเทคนิค

เชียงคำเปนที่พึงพอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง

4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

2. ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

2.1 การจัดการเรียนการสอน  

      2.1.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรง

ตามสาขาวิชา จำนวน 38 คนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 38 

คน ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเทคนิคที่หลากหลาย จำนวน 

38 คน ครูที่ใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียน

การสอน จำนวน 38 คน ครูผูสอนทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแก

ปญหาการจัดการเรียนรู จำนวน 38 คน 

      2.1.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 

100 

      2.1.3)  ผลสะทอน :  ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและมีคุณภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับและพึงพอใจจากผูเรียนผูปกครองและชุมชน 

2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน  

      2.2.1)  เชิงปริมาณ : จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู

เรียนเปนสำคัญ จำนวน 38 คน และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 38 คน 

      2.2.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
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รอยละ 100  และครูผูสอนนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 

100 

      2.2.3)  ผลสะทอน : การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนของวิทยาลัย

เทคนิคเชียงคำเปนที่พึงพอใจตอสถานประกอบการ ชุมชน และผูปกครอง 

2.3 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

      2.3.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการเรียน การสอน จำนวน 63 หอง  

      2.3.2)  เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใช

ในการจัดการเรียน การสอน คิดเปนรอยละ 100 หองเรียนทั้งหมด 

      2.3.3)  ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียน การสอน อยางมีประสิทธิภาพ

4.2.3 ดานการบริหารจัดการ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา

ดานการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

3. ดานการบริหารจัดการ 

3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

     3.1.1)  เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จะทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาวิชาชีพ จำนวน

38 คนครูที่ไดรับการพัฒนาตัวเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 38 คน ครูผูสอนที่นำผล

การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 38 คน ครูผูสอนที่มีนวัตกรรมการพัฒนา

ตนเองและพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพรจำนวน 38 คน 

      3.1.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ คิดเปนรอยละ

100 

      3.1.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพเปนท่ีพึงพอใจของผูเรียนผูปกครองและชุมชน 

3.2   การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

      3.2.1)  เชิงปริมาณ : ครูและบุคลากร มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100 มีสวน

รวมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป คิดเปนรอยละ 100 คณะกรรมการสถานศึกษา

หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา   คิดเปน

รอยละ 100  และ  มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 100   
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      3.2.2)  เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาใหครูและบุคลากร มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

ของสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทำแผน

ปฏิบัติราชการประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มี

สวนรวมในการบริหารจัดการ และ  มีการใชนวัตกรรม “ โปรแกรม SMIS และ โปรแกรม 

RMS โปรแกรม ศธ.02 ออนไลน และแอฟพิเคชั่นตางๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา   

      3.2.3)  ผลสะทอน : ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอก เชน หนวยงานตางๆของ

ภาครัฐ หนวยงานเอกชน ชุมชน วัด และบริษัท หางรานตาง   ไดมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  การจัดทำ

แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป  

3.3 การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  

     3.3.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสาระสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการตามโครงสรางการทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนด จำนวน 4 ฝายและสาขาวิชา จำนวน10 สาขาวิชา โดยมีผูบริหาร จำนวน 4 ทาน ครู 

38 ทาน 

     3.3.2)  เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหาร

จัดการศึกษามีระบบ ขอมูลสาระสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตางๆ มีการนำเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีการนำผลการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาระสนเทศ

เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา 

     3.3.3)  ผลสะทอน : สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ โดยการ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MIS) เพื่อจัดเก็บขอมูลในระดับสถาน

ศึกษาประกอบดวยทะเบียนโรงเรียนขอมูลนักเรียนรายบุคคลขอมูลบุคลากรรายบุคคล และนำ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (RMS2012)  ใชในการบริหารจัดการงานสารบรรณ (หนังสือ

ราชการบันทึกขอความประกาศคำสั่ง) เผยแพรไปยังคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

หรือเฉพาะผูที่เกี่ยวของได โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมี Username  และ 

Password เฉพาะตัวบุคคลในการเขาระบบดังกลาว 

3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

     3.4.1)  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขา

วิชา  

จาก 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80 และ มีผูเรียนในระบบทวิภาคี  จำนวน 39 คน  คิดเปน
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รอยละ  

     3.4.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ดำเนินการลงนามความรวมมือรวมกับ

สถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ดำเนินการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคีของสถานศึกษา นำไปใชเปนแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

      3.4.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีในป 2562 โดยไดดำเนินการตาม โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะใน

สาขาท่ีตรงตามความตองการ  เพิ่มปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 

ทำความรวมมือ(MOU)  กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในการจัดทำแผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถาน

ประกอบการที่ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) จำนวน 10 แหง 

3.5 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

     3.5.1)  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก

โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาจำนวน 5 สาขาวิชาคิดเปนรอยละ 

100 การสงครูเขารับการพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 5 สาขาวิชาคิดเปน

รอยละ 100 และโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนและการทดสอบยกระดับความ

สามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนเพื่อกาวสูอาชีพ echo v e application echo english และ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศในกลุมอาเซียนและนอกกลุมอาเซียนคิดเปนรอยละ 

100 

      3.5.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอนจากภาคสวนตางๆที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนในการจัดการเรียน

การสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

      3.5.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ

สอนโดยมีหนวยงานที่สนับสนุนจำนวน 22 หนวยงานโดยไดจัดทำบันทึกขอความตกลงความ

รวมมือกันแบงเปนสถานประกอบการจำนวน 10 แหงและสถานศึกษาจำนวน 12 สถานศึกษา

จัดใหมีครูพิเศษจำนวน 14 คนผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการจำนวน 10 คนผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 5 สาขาวิชาองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อการศึกษาทุนการศึกษาทั้ง

เชนท่ีวาการอำเภอเชียงคำองคการบริหารสวนตำบลน้ำแวนสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง

มูลนิธิอายิโนะโมะโตะรวมทั้งหนวยงานอื่นๆในอำเภอเชียงคำไดรับความอนุเคราะหสื่อและวัสดุ
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อุปกรณการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเชนบริษัทอีซูซุลำปางจำกัดสาขาเชียงคำบริษัทเชียงราย

สินธานีจำกัดสาขาเชียงคำบริษัทกรีนวิงมารเก็ตติ้งจำกัดสาขาเชียงคำบริษัททวียนตมารเก็ตติ้ง

จำกัดสาขาเชียงคำบริษัทกรีนวิงมารเก็ตติ้งจำกัดสาขาใหญเชียงรายอะไหลจักรยานยนตจำนวน 

1981 ชิ้นและบริษัทนิปปอนเพนตประเทศไทยจำกัดซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนใหความสำคัญ 

3.6 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  

     3.6.1)  เชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานที่ไดรับการ

พัฒนา จำนวน 85 พื้นที่ เปนหองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 60 พื้นที่ ผลการประเมิน

คิดเปนรอยละ 100 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

     3.6.2)  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใหบริการ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติ

การ โรงฝกงาน แหลงเรียนรู เพียงพอตอความตองการใชงานของผูเรียนและผูบริการ 

     3.6.3)  ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน เปนที่พึงพอใจผูเรียน   

 ผูปกครอง หรือชุมชน มีการขอใชอาคารสถานที่จากหนวยงานตางๆ 

3.7 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  

     3.7.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอ้ือตอการ

เรียนการสอน ประกอบไปดวย  

   1.  ระบบไฟฟาท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงานในสถานศึกษา 

   2.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีระบบประปาและน้ำดื่มสำหรับใชอุปโภคและ

บริโภค 

   3.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการจัดระบบถนน ชองทาง และระบบ

คมนาคม เชื่อมระหวาง อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ระบบทางระบาย

น้ำ ระบบกำจัดขยะ ที่เพียงพอและถูกสุขอนามัย 

   4.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีระบบสื่อสารภายในและภายนอก ที่เพียงพอ

และสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่พรอมใหบริการในงานกิจการของ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 

   5.  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีระบบรักษาความปลอดภัย ไดแก ยามรักษา

การณ และกลองวงจรปด ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ   

      3.7.2)  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานในภาพรวม

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      3.7.3)  ผลสะทอน :  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนที่ใชบริการระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีความพึงพอใจในระบบและความรับผิด
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ชอบท่ีสามารถแกไขไดอยางรวดเร็วเมื่อเกิดปญหาขัดของเพื่อความสะดวกตอผูใช 

3.8  แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ  

     3.8.1)  เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาบุคลากรมีความรูความเขาใจในการใชบริการแหลง

เรียนรูและศูนยวิทยบริการจำนวน 823 คน 

      3.8.2)  เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาบุคลากรมีความรูความเขาใจในระเบียบการใช

บริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 

      3.8.3)  ผลสะทอน :  นักเรียนนักศึกษาบุคลากรมีความรูความเขาใจในการใชบริการ

แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการปฏิบัติตามระเบียบการใชหองและสามารถใช wifi ไดในพื้นที่ที่

หลากหลายไมวาจะเปนหองศูนยกำลังคนหองอินเทอรเน็ตหองทวิภาคีหองสมุดและหองเซลล 1 

ถึง 3 และหองประชุมที่มีความสะดวกสะอาดปลอดภัยและมีเจาหนาที่คอยดูแล 

3.9 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

     3.9.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีสัญญาณอินเทอรเน็ตควบคุมพื้นที่การใช

งานของสถานศึกษา 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 และเครือ

ขาย Uninet ในความเร็วอินเทอรเน็ต 100/50 mb/s มีระบบการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษา 4 จุด  และมีจุดกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ต 14 จุด 

     3.9.2)  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

     3.9.3)  ผลสะทอน : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียนนัก ศึกษา ไดใชงานระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยง

ไปยังหนวยงานภายใน และภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

3.10 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

     3.10.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการเรียน การสอน จำนวน 63 หอง  

     3.10.2)  เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใช

ในการจัดการเรียน การสอน คิดเปนรอยละ 100 หองเรียนทั้งหมด 

     3.10.3)  ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียน การสอน อยางมีประสิทธิภาพ
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4.2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

4. ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

      4.1.1)  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขา

วิชาจาก 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 80 และ มีผูเรียนในระบบทวิภาคี  จำนวน 39 คน  คิด

เปนรอยละ 5.1 ของผูเรียนทั้งหมด วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ดำเนินการลงนามความรวมมือ

รวมกับสถาน 

      4.1.2)  เชิงคุณภาพ : ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน ดำเนินการนิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ และสรุปรายงานผลการ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา นำไปใชเปนแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      4.1.3)  ผลสะทอน :วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ในป 2562  โดยไดดำเนินการตาม โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี สูความเปนเลิศ สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะในสาขา

ท่ีตรงตามความตองการ  เพ่ิมปริมาณผูเรียนดานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น ทำความรวม

มือ(MOU)  กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ

แผนการฝกอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการ

ท่ีทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) จำนวน 10 แหง 

4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  

     4.2.1)  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก

โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาจำนวน 5 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ

100 การสงครูเขารับการพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 5 สาขาวิชา คิดเปน

รอยละ 100 และโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนและการทดสอบยกระดับความ

สามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนเพื่อกาวสูอาชีพ echo v e application echo english และ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศในกลุมอาเซียนและนอกกลุมอาเซียน คิดเปนรอยละ 

100 

      4.2.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอนจากภาคสวนตางๆที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนในการจัดการ
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เรียนการสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

      4.2.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียน

การสอนโดยมีหนวยงานที่สนับสนุนจำนวน 22 หนวยงานโดยไดจัดทำบันทึกขอความตกลง

ความรวมมือกันแบงเปนสถานประกอบการจำนวน 10 แหงและสถานศึกษาจำนวน 12 สถาน

ศึกษาจัดใหมีครูพิเศษจำนวน 14 คนผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการจำนวน 10 คนผู

เชี่ยวชาญจำนวน 5 สาขาวิชาองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อการศึกษาทุนการ

ศึกษาท้ังเชนท่ีวาการอำเภอเชียงคำองคการบริหารสวนตำบลน้ำแวนสำนักงานเทศบาลตำบล

ฝายกวางมูลนิธิอายิโนะโมะโตะรวมทั้งหนวยงานอื่นๆในอำเภอเชียงคำไดรับความอนุเคราะหสื่อ

และวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเชนบริษัทอีซูซุลำปางจำกัดสาขาเชียงคำบริษัท

เชียงรายสินธานีจำกัดสาขาเชียงคำบริษัทกรีนวิงมารเก็ตติ้งจำกัดสาขาเชียงคำบริษัททวียนต

มารเก็ตติ้งจำกัดสาขาเชียงคำบริษัทกรีนวิงมารเก็ตติ้งจำกัดสาขาใหญเชียงรายอะไหล

จักรยานยนตจำนวน 1981 ชิ้นและบริษัทนิปปอนเพนตประเทศไทยจำกัดซึ่งจะเห็นไดวาทุก

ภาคสวนใหความสำคัญ 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา  

     4.3.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดมีการบริหารจัดการใหผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนมีสวนรวมในการบริการชุมชน โดยจัดกิจกรรมบริหารวิชาการ 

กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน ดังนี้ 

        1.  จัดกิจกรรมบริการชุมชน             2  กิจกรรม 

        2.  จัดกิจกรรมบริการวิชาการ    5  กิจกรรม 

        3.  จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพ           1  กิจกรรม 

        4.  จัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา    3  กิจกรรม 

        5.  กิจกรรมและมีนวัตกรรมการบริการชุมขน ดานวิชาการ  วิชาชีพของสถานศึกษา  

1  กิจกรรม 

     4.3.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดประเมินกิจกรรมการบริหารจัดการใหผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรม บริหารชุมชนบริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมจิตอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ

ของสถานศึกษา ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

     4.3.3)  ผลสะทอน :  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดมีการบริหารจัดการใหผูบริหาร ครู บุ

คลาการทางการศึกษาและผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 

เขารวมกิจกรรมจิดอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพของสถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับมาก 
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4.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

      4.4.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีสัญญาณอินเทอรเน็ตควบคุมพื้นที่การใช

งานของสถานศึกษา 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 และเครือ

ขาย Uninet ในความเร็วอินเทอรเน็ต 100/50 mb/s มีระบบการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษา 4 จุด  และมีจุดกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ต 14 จุด 

      4.4.2)  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการใชดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

      4.4.3)  ผลสะทอน :  ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ และนักเรียนนัก ศึกษา ไดใชงานระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และ การคนควาขอมูล การเชื่อมโยง

ไปยังหนวยงานภายใน และภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

4.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

      4.5.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีการพัฒนาระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการเรียน การสอน จำนวน 63 หอง  

      4.5.2)  เชิงคุณภาพ : หองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อใช

ในการจัดการเรียน การสอน คิดเปนรอยละ 100 หองเรียนทั้งหมด 

      4.5.3)  ผลสะทอน : ครู และผูเรียนมีความพึงพอใจตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพื่อใชในการจัดการเรียน การสอน อยางมีประสิทธิภาพ

  2) จุดเดน

  ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

กับความตองการของผูเรียนชุมชน สถานประกอบการ รอยละ 100 มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  30 รายวิชา 

ความรวมมือจากสถานประกอบการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ครูผูสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ตรงตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยแผนการจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค และ

บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตลอดจนมีการนิเทศติดตาม ของฝายบริหาร 

 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วิลัยเทคนิคเชียงคำมีครูผูสอนที่สำเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชา มี

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา ครูมีการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ

เรียนการสอน ตลอดจนมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือบริการใหแกนักเรียนนักศึกษาและคณะครูในการจัดการ

เรียนการสอนอยางทั่วถึง 

 ดานการบริหารจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำบริหารจัดการบุคลากร สงเสริมใหบุคลากรทำแผนพัฒนา
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ตนเอง  ID plan  และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการอบรม ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษามีการจัดสภาพ

แวดลอม  อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน

นักศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานที่กำหนด มีการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน สง

เสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมผานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการจำปงบประมาณมีการ

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีจำนวน 4 สาขาวิชา โดยมีความรวมมือกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ทวิภาคีที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอนจากหนวยงาน

ภายนอก โดยผานกิจกรรมโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มีการจัดหาครุภัณฑ ที่ใชในการ

จัดการเรียนการสอนโดยในปงบประมาณ  2562  ไดรับคุรุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  1 หอง และมีแผนงาน

โครงการ เปดใชงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

สำคัญของทางตนสังกัดหรือหนวยงานที่คอยกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย เชน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

fix it Center   โครงการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ โดยใชความรวมมือของผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา โดยไดรับความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนจากชุมชน สถานประกอบการ 

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา การถายทอดนวัตกรรมและสิ่ง

ประดิษฐสูชุมชน

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  เพ่ิมการมีสวนรวม นักเรียนนักศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ในการกำหนดหลักสูตรฐานสมรรถนะ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนสถานประกอบ

การและตลาดแรงงาน  

 ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ ใหมี

ความสะอาด สะดวก ปลอดภัย มีการพัฒนาสื่อ แหลงเรียนรู ระบบสารสนเทศ คุรุภัณฑ ใหทันสมัยเทาทัน

เทคโนโลยี 

 แสวงหาความรวมมือ กับชุมชน ผูปกครอง สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน เพ่ือเปนการรวบรวมทรัพยากรในการจัดการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรทวิภาคี หลักสูตรทวิ

ศึกษา รวมกับ ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สงเสริมใหบุคลากรในสถาน

ศึกษาไดรับการพัฒนา ท้ังดานความรู ทักษะ และจรรยาบรรณ  

ระดมทรัพยากร เพ่ือใชในการจัดการเรียนรู จากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐและภาค
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เอกชน   

ปรับปรุงสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารเรียนหองเรียน  โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อและแหลงเรียนรู ระบบ

สารสนเทศ คุรุภัณฑใหมีความทันสมัย

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ตามรายการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

1. ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

3.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

      3.1.1)  เชิงปริมาณ : ครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารวมพัฒนาวิชาชีพ 

จำนวน 38 คน ครูที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปจำนวน 38 คน ครูผูสอน

ท่ีนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 38 คน 

ครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 38 คน ครูผูสอนที่มีนวัต

กรรมการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพไดรับการเผยแพร จำนวน 38 คน 

      3.1.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพคิดเปนรอยละ 

100 

      3.1.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีบุคลากรที่พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  

เปนที่พึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

3.2  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  

      3.2.1)  เชิงปริมาณ :  ครูและบุคลากร มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐานของสถาน

ศึกษา คิดเปนรอยละ 100 มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100 

มีสวนรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป คิดเปนรอยละ 100 คณะกรรมการสถาน

ศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา   คิด

เปนรอยละ 100  และ  มีการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คิดเปนรอยละ 

100   

      3.2.2)  เชิงคุณภาพ :  สถานศึกษาใหครูและบุคลากร มีสวนรวมในการกำหนดมาตรฐาน

ของสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดทำแผน

ปฏิบัติราชการประจำป คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มี

สวนรวมในการบริหารจัดการ และ  มีการใชนวัตกรรม “ โปรแกรม SMIS และ โปรแกรม 
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RMS โปรแกรม ศธ.02 ออนไลน และแอฟพิเคชั่นตางๆ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา   

      3.2.3)  ผลสะทอน :  ครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการ

บริหารสถานศึกษา ภายในสถานศึกษา องคกร หนวยงานภายนอก เชน หนวยงานตางๆของ

ภาครัฐ หนวยงานเอกชน ชุมชน วัด และบริษัท หางรานตาง   ไดมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  การจัดทำ

แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป 

3.3  การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

      3.3.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการบริหารจัดการระบบขอมูลสาระ

สนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามโครงสรางการทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากำหนด จำนวน 4 ฝายและสาขาวิชา จำนวน 10 สาขาวิชา โดยมีผูบริหาร จำนวน 

4 ทาน ครู 38 ทาน 

      3.3.2)  เชิงคุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเปนในการบริหาร

จัดการศึกษามีระบบ ขอมูลสาระสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตางๆ มีการนำเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และมีการนำผลการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาระสนเทศ

เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษา 

      3.3.3)  ผลสะทอน :สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ โดยการ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (SMIS) เพื่อจัดเก็บขอมูลในระดับสถาน

ศึกษาประกอบดวยทะเบียนโรงเรียนขอมูลนักเรียนรายบุคคลขอมูลบุคลากรรายบุคคล และนำ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (RMS2012)  ใชในการบริหารจัดการงานสารบรรณ (หนังสือ

ราชการบันทึกขอความประกาศคำสั่ง) เผยแพรไปยังคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

หรือเฉพาะผูที่เกี่ยวของได โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมี Username  และ 

Password เฉพาะตัวบุคคลในการเขาระบบดังกลาว 

3.4  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

      3.4.1)  เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจาก

โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาจำนวน 5 สาขาวิชาคิดเปนรอยละ 

100 การสงครูเขารับการพัฒนาประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 5 สาขาวิชาคิดเปน

รอยละ 100 และโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนและการทดสอบยกระดับความ

สามารถภาษาอังกฤษของผูเรียนเพื่อกาวสูอาชีพ echo v e application echo english และ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศในกลุมอาเซียนและนอกกลุมอาเซียนคิดเปนรอยละ 

100 
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      3.4.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดระดมทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอนจากภาคสวนตางๆที่สนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนไดใชประโยชนในการจัดการเรียน

การสอนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

      3.4.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการ

สอนโดยมีหนวยงานที่สนับสนุนจำนวน 22 หนวยงานโดยไดจัดทำบันทึกขอความตกลงความ

รวมมือกันแบงเปนสถานประกอบการจำนวน 10 แหงและสถานศึกษาจำนวน 12 สถานศึกษา

จัดใหมีครูพิเศษจำนวน 14 คนผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการจำนวน 10 คนผูเชี่ยวชาญ

จำนวน 5 สาขาวิชาองคกรภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนเพื่อการศึกษาทุนการศึกษาทั้ง

เชนท่ีวาการอำเภอเชียงคำองคการบริหารสวนตำบลน้ำแวนสำนักงานเทศบาลตำบลฝายกวาง

มูลนิธิอายิโนะโมะโตะรวมทั้งหนวยงานอื่นๆในอำเภอเชียงคำไดรับความอนุเคราะหสื่อและวัสดุ

อุปกรณการเรียนการสอนใหกับผูเรียนเชนบริษัทอีซูซุลำปางจำกัดสาขาเชียงคำบริษัทเชียงราย

สินธานีจำกัดสาขาเชียงคำบริษัทกรีนวิงมารเก็ตติ้งจำกัดสาขาเชียงคำบริษัททวียนตมารเก็ตติ้ง

จำกัดสาขาเชียงคำบริษัทกรีนวิงมารเก็ตติ้งจำกัดสาขาใหญเชียงรายอะไหลจักรยานยนตจำนวน 

1981 ชิ้นและบริษัทนิปปอนเพนตประเทศไทยจำกัดซึ่งจะเห็นไดวาทุกภาคสวนใหความสำคัญ 

3.5  การบริการชุมชนและจิตอาสา  

      3.5.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดมีการบริหารจัดการใหผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนมีสวนรวมในการบริการชุมชน โดยจัดกิจกรรมบริหารวิชาการ 

กิจกรรมบริการวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา  และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน ดังนี้ 

          1.  จัดกิจกรรมบริการชุมชน          2  กิจกรรม 

          2.  จัดกิจกรรมบริการวิชาการ    5  กิจกรรม 

          3.  จัดกิจกรรมบริการวิชาชีพ         1  กิจกรรม 

          4.  จัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา    3  กิจกรรม 

          5.  กิจกรรมและมีนวัตกรรมการบริการชุมขน ดานวิชาการ  วิชาชีพของสถานศึกษา  

1  กิจกรรม 

     3.5.2)  เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดประเมินกิจกรรมการบริหารจัดการใหผู

บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิกรรม บริหารชุมชนบริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมจิตอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ

ของสถานศึกษา ผลการประเมินมีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      3.5.3)  ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดมีการบริหารจัดการใหผูบริหาร  ครู   บุ

คลาการทาง 

การศึกษาและผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ เขารวมกิจ
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กรรมจิดอาสา และมีนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพของสถานศึกษา ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ อยูในระดับมาก

4.3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสรางสังคมแหงการเรียนรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ตามรายการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้

  1) ผลสัมฤทธิ์

2. ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  

     2.1.1)  เชิงปริมาณ : การสงเสริมใหผูเรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 

หรืองานวิจัย ระดับสถานศึกษา จำนวน 24 ผลงาน ระดับจังหวัด จำนวน 13 ผลงานระดับ

ภาค จำนวน 4 ผลงาน 

     2.1.2)  เชิงคุณภาพ : มีผลงานไดรับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคหรืองานวิจัยประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด จำนวน 4 ผลงาน รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด จำนวน 1 ผลงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ระดับ

ภาค จำนวน 2 ผลงาน 

     2.1.3)  ผลสะทอน : องคกรภาครัฐ และเอกชน ชุมชน และผูปกครองใหการยอมรับในผล

งานนวัตกรรมสื่อประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จำนวน 1 

ผลงาน และสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง 

2.2 การจัดการเรียนการสอน  

      2.2.1)  เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาวิชาจำนวน 38 คนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอนจำนวน 38 คนครูที่

ใชสื่อนวัตกรรมตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการเทคนิคที่หลากหลายจำนวน 38 คนครู

ท่ีใชสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหลงการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 38 คนครูผูสอนทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการ

จัดการเรียนรูจำนวน 38 คน 

      2.2.2)  เชิงคุณภาพ : ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 

100 

      2.2.3)  ผลสะทอน : ครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและมีคุณภาพใน

การจัดการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับและพึงพอใจจากผูเรียนผูปกครองและชุมชน

  2) จุดเดน
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  ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผูสอนวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำทั้งหมด จำนวน 38 

คน ไดจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และผานการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง อยางนอย 12 ชั่วโมงตอป จำนวน 38 

คน โดยนำผลการอบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 

 ดานการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป 

 ดานการบริหารจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดมีการนำ

เทคโนโลยีในการจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา การจัดเก็บขอมูลของนักเรียนบุคลากร  

 ดานการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไดมีการระดมทรัพยากรเพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน จากสถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและงานสรางสรรค งานวิจัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไปสงเสริม สนับสนุน ให

นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากร พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย เพื่อถายทอด

ความรูใหแกชุมชน โดยนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ งานวิจัยท่ีสรางขึ้นหากนักเรียนนักศึกษา ไดรับรางวัล ทั้งในระดับ

จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาตามสายงานและวิชาชีพ เพิ่มการมี

สวนรวม ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษา พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคงานวิจัย เพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชน และเพื่อการประกวดแขงขันในระดับตางๆ



6/1/2020 V-e-Sar : ระบบรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอาชวีศกึษา

www.vesar.org/#/print_sar/2019 114/125

สวนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ใหสถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.

2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 112

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 115 97.39

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู

 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)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ
3 3 9

2.2 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8

ผลรวมคะแนนท่ีได 17

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 68.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตใช

 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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ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 2 2 4

3.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2 5 10

3.3 การมีงานทำและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษา 15 5 75

ผลรวมคะแนนท่ีได 89

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 95 93.68

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

 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)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 2 5 10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ

ปรับปรุงรายวิชาเดิม   หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
3 5 15

ผลรวมคะแนนท่ีได 25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 25 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

 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)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 2 5 10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
3 5 15
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรียน
2 1 2

ผลรวมคะแนนท่ีได 77

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 85 90.59

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 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)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา
5 5 25

3.2 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หรืองาน

ฟารม
2 5 10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10

3.4 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 2 5 10

3.5 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศ

ภายในสถานศึกษา
2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 65 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ

 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)

ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30

ผลรวมคะแนนท่ีได 30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 30 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ

 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)

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตละประเด็นการ

ประเมิน

ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 5 5 25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10

ผลรวมคะแนนท่ีได 45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 45 100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู

 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)

ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค

หรืองานวิจัย
3 4 12

ผลรวมคะแนนท่ีได 12

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 15 80.00
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ขอการประเมิน คาน้ำหนัก คาคะแนน
คะแนนที่ได

(คาน้ำหนักxคาคะแนน)

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

 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)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
รอยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 92.77

ประเด็นท่ี 1.1 ดานความรู 97.39

ประเด็นท่ี 1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 68

ประเด็นท่ี 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 93.68

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1

ประเด็นท่ี 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 100

ประเด็นท่ี 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59

ประเด็นท่ี 2.3 ดานการบริหารจัดการ 100

ประเด็นท่ี 2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 95

ประเด็นท่ี 3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 100

ประเด็นท่ี 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 80

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 94.40

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

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

ปานกลาง (รอยละ 50.00 – 59.99)  กำลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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สวนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

  6.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

6.1.1 สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ

ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และลูกเสือ เพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังน้ี

  1) ผลสัมฤทธิ์

ระดับคุณภาพ :

4.1 เชิงปริมาณ : มีการเขารวมกิจกรรมดังนี้ 

  -  ดานกีฬา : นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้นจำนวน 2 

โครงการ และเขารวมการแขงขันดานกีฬาระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ไดรับรางวัลทั้ง

สิ้น 25 รางวัล 

  - ดานองคการวิชาชีพ : นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเขารวมเปนสมาชิกขององคการ

นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ จัดตั้งชมรมวิชาชีพครบ

ตามสาขาวิชาไดจัดทำโครงการรวมทั้งหมด 10 โครงการ และไดรับรางวัลองคการมาตรฐานดี

เดน ระดับเหรียญทองดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ภาคเหนือ 

  - ดานลูกเสือ : นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 120 

คน ผานการประเมินลูกเสือ คิดเปนรอยละ 82 ไมผานการประเมิน คิดเปนรอยละ 18 และได

รับรางวัล การประเมินกองลูกเสือดีเดน ระดับภาคเหนือ คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  

4.2 เชิงคุณภาพ : -  ดานกีฬา : นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการที่สถานศึกษาจัดขึ้นและ

เขารวมการแขงขันดานกีฬาระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ ไดรับรางวัลทั้งสิ้น 25 รางวัล 

   - ดานองคการวิชาชีพ : นักเรียน นักศึกษา ทุกคนเขารวมเปนสมาชิกขององคการนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหงประเทศไทย สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รอยละ 100 และไดรับรางวัล

องคการมาตรฐานดีเดน ระดับเหรียญทองดีเดน สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ภาคเหนือ 

 - ดานลูกเสือ : นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 120 คน 
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ผานการประเมินลูกเสือ คิดเปนรอยละ 82 ไมผานการประเมิน คิดเปนรอยละ 18 และไดรับ

รางวัล การประเมินกองลูกเสือดีเดน ระดับภาคเหนือ คือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

4.3 ผลสะทอน : วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ มีการสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา 

องคการวิชาชีพ และลูกเสือ สถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ไดรับรางวัลในระดับตางๆเปน

จำนวนมาก สงผลใหภาพลักษณของวิทยาลัยไดรับการยอมรับจาก นักเรียน นักศึกษา บุคลากร

ภายในสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนและสังคมภายนอก

  2) จุดเดน

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำมีระบบการดูแลแนะแนวผูเรียนเพื่อเปนการลดปญหาการออกกลางคัน

และทำใหผูเรียนสวนใหญสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และในระหวางการเรียนรูมีการสงเสริม

ใหผูเรียนเปนผูประกอบการเพ่ือหารายไดระหวางเรียน ในดานของนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองาน

วิจัย สงเสริมใหผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรืองานวิจัย มีผลงานที่ไดรับ

รางวัล ท้ังในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาค และระดับประเทศ มีการนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ

งานวิจัย ถายทอดศูนยชุมชน ทำใหเกิดการยอมรับของชุมชน และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน   

     นักเรียนนักศึกษา ครู ไดรับรางวัลจัดการแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ ตลอดจนมีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีความรวมมือกับสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน

จังหวัดพะเยา สถานประกอบการเอกชน และผูปกครอง  

 นักเรียน นักศึกษาผานการทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET  ในดานการ

มีงานทำและการศึกษาตอ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำสามารถประกอบอาชีพ และศึกษาตอ เมื่อสำเร็จ

การศึกษา และเปนท่ียอมรับของหนวยงานราชการ สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  

 ในดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

เทคนิคเชียงคำผานการประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดวยกิจกรรม ตาม

กระบวนการขององคการวิชาชีพ  และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผานการประเมินองคการมาตรฐานดีเดน ระดับ

เหรียญทอง ในระดับสถานศึกษาขนาดเล็ก  

 ดานการบริการชุมชนและจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ไดจัดใหมีกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสารวม

กับชุมชน หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เชน โครงการ ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน fix it Center และโครงการ

ตรวจรถ ชวงเทศกาลสำคัญตางๆ

  3) จุดที่ควรพัฒนา

  ดานความรู สงเสริมกิจกรรมที่ใหผูสำเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ

ของทฤษฎีและการปฏิบัติ ของ วิชาตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ  
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 จัดกระบวนการ แนะแนววิชาชีพ และใหคำปรึกษา แกนักเรียนนักศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

และลดปญหาการออกกลางคัน ของนักเรียนนักศึกษา

  4) ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา

  สถานศึกษาตองกำหนด นโยบาย กลยุทธ โครงการ เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษามีความรูเกี่ยวกับ

ขอเท็จจริง ตามหลักทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเนนกระบวนการปฏิบัติงานจริง   

 และใหผูสำเร็จการศึกษามีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต เปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ ภูมิใจและรักษาอัตลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถประยุกตใชในชีวิตประจำวัน และดำรงตน

อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สวนที่ 7

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ใหสถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา

วิเคราะหเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค

1.1 ดานความรู 1. โครงการพัฒนาความรูและทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารของผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกาวสูอาชีพ

2. โครงการความรวมมือในการฝกงานของผูเรียนอาชีวศึกษาภายใน

ประเทศและตางประเทศ

3. โครงการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมตาง

ประเทศ

4. โครงการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร และ STEM

5. โครงการความรวมมือในการฝกงานของผูเรียนอาชีวศึกษาภายใน

ประเทศและตางประเทศ

6. โครงการจัดหาสื่อ ประชาสัมพันธงานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิค

เชียงคาในระดับสถานศึกษา

7. โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี

8. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

9. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

10. โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญเพื่อใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 1. โครงการสัมมนาสรุปและรายงานผล การจัดกิจกรรมชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ

2. โครงการแสดงผลงานวิชาการ (Open House)

3. โครงการความรวมมือผลิตกาลังคนดานอาชีวศึกษาตอบสนองภาค

การผลิตและบริการใน 10 อุตสาหกรรมแหงอนาคต

4. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ

5. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

6. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพในกลุมผูเรียน

7. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

8. โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจาปงบประมาณ 2563

9. โครงการประกวดแขงขันและเผยแพรผลงานโครงงานและสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายากเสพติด

2. โครงการการปองกันและแกไขการตั้งครรภในเยาวชนคนพันธุ R

3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม

4. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

5. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

6. โครงการคายผูนาอาชีวศึกษาเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมธร

รมาภิบาล และตอตาน ทุจริตในสถานศึกษา

7. โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

8. โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน ตานภัยยาเสพติด

9. โครงการสงเสริมดานกีฬา นันทนาการ และการแขงขันกีฬา

ภายในและภายนอกสถานศึกษา

10. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข
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(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

1.4 สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬา องคการวิชาชีพ และ

ลูกเสือ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

มาตรฐานอาชีวศึกษา

1. โครงการประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย และการแขงขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน

ประจาปการศึกษา 2562

2. โครงการประเมินองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย

ประจาปการศึกษา 2562

3. โครงการการสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษและวิชาโครงการ

4. โครงการกิจกรรมเดินทางไกลเขาคายพักแรม พิธีเขาประจากอง

และประดับแถบสามสี

5. โครงการงานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาระดับภาค

ประจาป 2563

6. โครงการประเมินกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญชอสะอาด วิทยาลัย

เทคนิคเชียงคา

7. โครงการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก กิจกรรมเขาคายกลางวัน

Day Camp พิธีรับ เตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญชอสะอาด

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคา ประจาปการศึกษา 2563

8. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี

2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

3. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาดานการ

พัฒนาหลักสูตรการจัด 140 การเรียนการสอน

5. โครงการสนับสนุนครู และผูสอนใหมีความรู ความเขาใจและ

ปฏิบัติตามระเบียบการวัดผล ประเมินผล ในการทดสอบปลาย

ภาคเรียน

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคี

2. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา

3. โครงการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาดานการ

พัฒนาหลักสูตรการจัด การเรียนการสอน
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

2.3 ดานการบริหารจัดการ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการและ

ปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา

2. ครงการเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

3. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ

4. โครงการอบรมผูใชงานระบบสารสนเทศอินเทอรเน็ตใหเปนไปตาม

พรบ.วาดวยการกระทา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 ระบบ

ศูนยเครือขายกาลังคนอาชีวศึกษา (V-cop) ระบบบริหารจัดการ

งาน RMS) และระบบบริการสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน

2.4 ดานการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 1. โครงการลดปญหาการออกกลางคันผูเรียน อาชีวศึกษา

2. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

3. โครงการการปองกันและแกไขการตั้งครรภในเยาวชนคนพันธุ R

4. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อ

ชุมชน (Fix It Center)

5. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสรางโอกาส สราง

งาน สรางรายไดฯ

6. โครงการรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุทางถนนใหกับประชาชนชวง

กอนถึง เทศกาลปใหม 2563

7. โครงการศูนยอาชีวะอาสาชวงเทศกาลปใหม 2563

8. โครงการศูนยอาชีวะอาสาชวงเทศกาลสงกรานต 2563

9. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

10. โครงการคายผูนาอาชีวศึกษาเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมธร

รมาภิบาล และตอตาน ทุจริตในสถานศึกษา

11. โครงการสถานศึกษาตามรายพระยุคลบาท

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 1. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสรางโอกาส สราง

งาน สรางรายไดฯ

2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสรางผู

ประกอบการอาชีวศึกษา

3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 1. โครงการสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจาปงบประมาณ 2563

2. โครงการประกวดแขงขันและเผยแพรผลงานโครงงานและสิ่ง

ประดิษฐของคนรุนใหม


