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ค าน า 
 

 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองนั้นมีความส าคัญกับสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่  ๓   
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ระบุไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน        
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
           วัตถุประสงค์ของการรายงานผลการประเมินตนเอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการสร้างความเชื่อมั่น   
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นได้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ                       
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล อีกทั้ง                 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  มีกระบวนการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
เริ่มจากการประชุมงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ในการจัดท ารายงาน         
เมื่อศึกษาหลักเกณฑ์เป็นที่เข้าใจแล้วจึงจัดการประชุมหัวหน้างานทุกงาน หัวหน้าแผนกเพ่ือให้ทราบ     
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง แผนกวิชาจัดท า
รายงานการประเมินตนเองของแผนกจัดท ารายงานการประเมินตนเองส่งวิทยาลัยฯ จากนั้นจัดประชุม
หัวหน้างานรวบรวมเอกสารในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 อนึ่งในการจัดท าการรายางานการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคพะเยาในปีการศึกษา 2563 นี้
อยู่ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้เกิดผลกระทบในทุกมิติของการ     
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ท าให้กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ผลกระทบดังกล่าวจึงท าให้เกิดผลกระทบภาพรวมในการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ บทสรุป
ส าหรับผู้บริหารส่วนที่ ๒ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
ส่วนที่ ๔  รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนที่ 5 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามบริบทสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม ส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้รับค าแนะน าจากวิทยากร     
ผู้มีความสามารถในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะบุคลากรส านักมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษา      
จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

  
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
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ค าช้ีแจง 
  
 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่  
 ส่วนที่ ๑ บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ส่วนที่ ๓ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ส่วนที่ ๔  รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 ส่วนที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาตามบริบทสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม 
 ส่วนที่ 7 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

             1.1.1 ผลผลิต  (Output) 
               ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานในแต่ละประเด็น
การประเมิน 
 

   ตำรำง สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 81.82 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 66.32 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 85.37 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 87.06 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 89.23 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 84.95 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ไป)               ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้น

       ดี (ร้อยละ 60.00 –69.99)            ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   
       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

  

ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) 
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1.1.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ ยอดเยี่ยม”        จ านวน      14     ตวับ่งชี ้
    ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ ดีเลิศ”          จ านวน       4      ตัวบ่งชี้ 
     ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ ดี”          จ านวน       5      ตัวบ่งชี้ 
                ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ ปานกลาง”        จ านวน        -      ตัวบ่งชี ้
                  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ  “ ก าลังพัฒนา”      จ านวน       2     ตัวบ่งชี ้

1.1.3  ผลสะท้อน (Impact) 
               สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 84.95 

1.2 จุดเด่น : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.3 จุดที่ควรพัฒนำ :  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์และ         

ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ : การดูแลการจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาและ         

การจัดการอาชีวศึกษา 
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    วิทยาลัยเทคนิคพะเยามีการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการดังนี้ 

2.1 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่  
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถเข้าแข่งขันโครงงาน

วิทยาศาสตร์ โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ท าให้ได้รับรางวัลตั้งแต่     
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค จนไปถึงระดับประเทศ 

2.2 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการได้แก่ 
- มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การเรียนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการโดย

เป็นการร่วมกับสถานประกอบการสร้างหลักสูตรสมรรถนะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
- มีโครงการแนะแนวการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ        

เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะแนวการจัดการเรียนการสอนระบบภาคีกับสถานประกอบการในจังหวัดพะเยา   
     
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
      3.1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
             วิทยาลัยเทคนิคพะเยามีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ     
จัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงาน   
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการก าหนดหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือจัดการเรียนการสอน
ในระบบทวิภาค ี

3.2 การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและมี  
ความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีงานท า และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
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  วิทยาลัยเทคนิคพะเยามีการจัดการศึกษา  มีการจัดด าเนินโครงการส่ง เสริม               
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษาและส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การท าธุรกิจ         
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ    
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ในการด าเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการระดับจังหวัด ผลการประเมิน 3 ดาว  
     3.3  การจัดการศึกษาเพ่ือวิจัยพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี        
มุ่งสู่การน าไปใช้พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน 
  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ โดยให้ผู้เรียนมีการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยการเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ทั้งระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติทุกปี ปีการศึกษา 2564  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
จ านวน 24  ชิ้นงาน             
  รางวัลที ่ได้ร ับจากการประกวดนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยระดับจังหวัด จ านวน 8 ชิ้นงาน  

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 4 รางวัล  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวน 2 รางวลั 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน  2 รางวัล 
รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย    

ระดับภาค จ านวน 2 ชิ้นงาน  
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  จ านวน 1 รางวัล 
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง  จ านวน 1 รางวัล 
รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ระดับชาติ จ านวน 1 ชิ้นงาน 
- ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน 1 รางวัล  

3.4  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้
โอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
             วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา          
ให้มีคุณภาพ สนับสนุนให้โอกาสศึกษาต่อ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้แก่          
การสนับสนุนให้ผู้สอนได้รับทุนเพื่อการท าการวิจัย   
     3.5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหาร และจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา  
อย่างต่อเนื่องโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ Google class room Googlemeet การใช้โปรแกรม EDR              
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ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงซึ่งโปรแกรมจะเป็นตัวช่วยครูผู้สอนให้สามารถเช็คเวลาเรียน ค านวนคะแนนเก็บ 
ค านวนคะแนนสอบ ค านวนคะแนนพฤติกรรมของผู้เรียน และจัดท าผลการเรียนของผู้เรียนเป็นต้น 

3.6  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา จัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษา โดยเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนกต่าง  ๆอาทิแผนกคอมพิวเตอร์ เปิดสอนวิชางานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      
แผนกไฟฟ้าก าลัง เปิดสอนวิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานเขียนแบบไฟฟ้าและงานต่อวงจรไฟฟ้า     
แผนกอาหารและโภชนาการ เปิดสอนวิชา อาหารไทยยอดนิยมและอาหารว่างยอดนิยม แผนกช่างเชื่อมโลหะ  
เปิดสอนวิชาวัสดุช่างและงานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผนกอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอนวิชาเขียนแบบ     
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และแผนกช่างกลโรงงานเปิดสอนวิชา งานซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล เป็นต้น 

3.7 การจัดการศึกษาในภาวะโรคระบาดจากเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  ในสถานการณ์
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นโรคระบาดทางเดินหายใจ
จากคนสู่คนหากติดแล้วมีความรุนแรงอาจถึงชีวิตได้ ในจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 
ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 พบผู้ตัดเชื้อสะสมทั้งหมด 3 ,375 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว      
จ านวน 2,983 คน   ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 381 ราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้ปฏิบั ติติตาม
นโยบายเกี่ยวกับโรคระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด        
โดยช่วงเวลาที่มีการระบาดได้จัดให้บุคลากร มาท างานโดยแบ่งจ านวนที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัด    
และจัดการเรียนการสอน แบบ On-Line แบบ On-site และการเรียนแบบ On- hand คณะครู    
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกคน มีการวัดไข้ ผู้เข้ามาในวิทยาลัย มีจุดล้างมือก่อนขึ้น
อาคารและบริเวณหน้าห้องต่างๆ รณรงค์ให้ผู้ที่เข้ามา ในวิทยาลัยสวมใส่หน้ากากเพ่ือป้องกัน         
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 เนื่องจากผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้รับรางวัลการประกวด
ต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการประกวดระดับ สถานศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ เพราะ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้เน้นให้มีการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยพัฒนาจากโครงงานวิชาชีพ และสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในกา รจัดท า
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าร่วมประกวด โดยในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 8 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลระดับภาค จ านวน     
2 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน 1 ชิ้นงาน  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) จึงเลือก
โครงการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์และประกวดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่               

4.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
   ตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงการศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการ

จัดท างานวิจัยนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในแต่ละภาคเรียนนั้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
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ในการจัดท าผลงานจึงได้ให้มีการประกวดงานวิจัย นวัตกรรมขึ้น ทั้งนี้เป็นการเผยแพร่น าผลงานไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาและต่อยอดชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถเข้าแข่งขัน         
ระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  

 ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จึงได้มีการประกวดวิจัย สร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการจัดท าผลงาน 
ทั้งยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียน เป็นช่องทางที่นักเรียนนักศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนผู้ชมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือน าความรู้ 
ข้อติชมต่าง ๆไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาผลงานและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

4.2 วัตถุประสงค์ 
4.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาท างานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์ 
4.2.2 เพ่ือคัดเลือกผลงานการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในระดับ

สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
4.2.3 เพ่ือเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ครู บุคลากร และชุมชน  
4.2.4 เพ่ือพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชน 

  4.3 วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 
4.3.1  ขออนุมัติโครงการ 
4.3.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.3.3  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4.3.4  ด าเนินตามโครงการ 

4.4 ผลกำรด ำเนินโครงกำร 
4.4.1 ครูอาจารย์ และนักศึกษา น าผลงานเข้าร่วมการประกวดชิ้นงาน รวมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 
 4.4.2 จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน 

4.4.3 ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดท าชิ้นงานด้านการวจิัยนวตักรรมให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

4.4.4  มีสามารถน าชิ้นงานไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.4.5 สามารถเข้าแข่งขันระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับชาต ิ
4.5.6 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้รับรางวัล จากการประกวดนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับจังหวัด จ านวน 8 ชิ้นงาน ระดับภาค จ านวน 2 ชิ้นงาน 
และระดับชาติ 1 รางวัล  
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 4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.5.1 ครู อาจารย์ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่นักศึกษาจัดท า เข้าร่วมประกวดทุกแผนก 
4.5.2 ได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับภาคระดับชาติ 
4.5.3 น าผลงานไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.5.4 สามารถส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาท างานวิจัย สร้างนวัตกรรม และสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์ 
4.5.5 ได้คัดเลือกผลงานการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในระดับ

สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 4.5.6 สามารถพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ  

 
 

ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำวิทยำลัยเทคนิคพะเยำประกอบด้วย 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำได้แก่  ที่ตั้ง  สภำพชุมชน  เศรษฐกิจ สังคม 
 

        ๒.๑.1  ขนำดและที่ตั้ง  
                 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 
๓๕๕ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ๕๖๐๐๐  โทรศัพท์. ๐-๕๔๘๘-๗๑๙๙ , 
๐-๕๔๘๘-๗๒๐๐ โทรสาร. ๐-๕๔๘๘-๗๑๙๘ 
 

        ๒.๑.๒  ประวัติของสถานศึกษา 

         วิทยาลัยเทคนิคพะเยาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ    
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ   สวัสดิพาณิชย์  
เป็นผู้ลงนามใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคพะเยา” มี นายเพลิน กิจฉวี เป็นอาจารย์ใหญ่  ต่อมาได้รับการยกฐานะ
เป็นวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 

   

         ๒.๑.๓  กำรจัดกำรศึกษำ 
   

       วิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
ระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) โดยก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา               
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาชีพ ตามมาตรฐานแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะ  ที่พึงประสงค์ มีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชน เน้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
 

สำขำที่เปิดสอน 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
1. คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
2. พำณิชยกรรม  
            2.1 สาขาวิชาการบัญชี 
 2.2 สาขาวิชาการตลาด 
 2.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 
 2.4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2.5 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. อุตสำหกรรม  
            3.1  สาขางานยานยนต์ 
 3.2  สาขางานยานยนต์ (ทวิ) 
 3.3  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
 3.4  สาขางานเชื่อมโลหะ 
 3.5  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
 3.6  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.7  สาขางานก่อสร้าง 
   
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.)   ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
1. คหกรรม  
            1.1 สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ปกติ) 
 1.2 สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ม.6) 
2. พำณิชยกรรม 
 2.1  สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ) 
 2.2  สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) 
 2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ (ปกติ) 
 2.4  สาขาวิชาการเลขานุการ (ม.6) 
 2.5  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ปกติ) 
 2.6  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ม.6) 
 2.7  สาขาวิชาการตลาด (ปกติ) 
 2.8  สาขาวิชาการตลาด (ม.6) 
 2.9  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ปกติ) 
 2.10 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ม.6) 
3. อุตสำหกรรม  
            3.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 
 3.2  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) 
 3.3  สาขางานยานยนต์ (ทวิฯ) 
 3.4  สาขางานยานยนต์ (ทวิฯ คูโบต้า) 
 3.5  สาขางานเทคนิคการผลิต (ปกติ) 
 3.6  สาขางานเทคนิคการผลิต (ม.6) 
 3.7  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ปกติ) 
 3.8  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6) 
 3.9 สาขางานเครื่องมือกลไฟฟ้า (ปกติ) 
 3.10 สาขางานเครื่องมือกลไฟฟ้า (ม.6) 
 3.11  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 
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 3.12  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 
 3.13  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (ปกติ) 
 3.14  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (ม.6) 
  
  ๒.๑.4  สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 

จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  มีเขตระหว่างเส้นรุ้งที่ 
๑๘๐ องศา ๔๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๙ องศา ๔๔ ลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่ ๙๙ องศา  ๔๐ ลิปดาตะวันออก 
ถึง ๑๐๐ องศา ๔๐  ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างหากกรุงเทพมหานคร ๗๓๕ กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีความสูงตั้งแต่ ๓๐๐ – ๑,๕๕๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 
๖,๓๓๕.๐๖  ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๙๕๙,๔๑๒ ไร่ พ้ืนที่ป่าไม้มีสภาพเป็นป่าดงดิบ  และป่าไม้เบญจพรรณ  
เทือกเขาที่ส าคัญได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก  ดอยขุนแม่ต  า ดอยขุนแม่ต๋อม 
มีแม่น้ าที่ส าคัญไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ าอิง  แม่น้ ายมและน้ าแม่ลาว  แบ่งการปกครองออกเป็น     
๙ อ าเภอ  คือ อ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงม่วน อ าเภอปง อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอจุน 
อ าเภอแม่ใจ อ าเภอภูซาง และอ าเภอภูกามยาว แบ่งเป็น ๖๘ ต าบล  ๘๐๕ หมู่บ้าน ประชากร 
๔๘๘,๘๖๔ คน 

   สภำพเศรษฐกิจ   
  จังหวัดพะเยามีพ้ืนที่การเกษตร ๑,๐๖๑,๙๒๑ ไร่ อาชีพหลักของประชากร คือ                   
การท านา  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียวผิวมัน  หอมแดง กระเทียม ขิง 
ยาสูบ ลิ้นจี้ มะม่วง มะขาม และล าไย ด้านการประมง แหล่งประมงที่ส าคัญคือกว๊านพะเยาอ่างเก็บน้ าแม่กา 
อ่างเก็บน้ าแม่ปืม โดยมีศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน 

   อำณำเขตติดต่อ   
- ทิศเหนือติดเขต อ าเภออ าเภอพาน อ าเภอป่าแดด อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
- ทิศใต้ ติดเขต อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
- ทิศตะวันออก ติดเขตแขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ าเภอท่าวังผา อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอสองแคว  จังหวัดน่าน 
- ทิศตะวันตกติดเขต  อ าเภองาว  อ าเภอวังเหนือ  จังหวัดล าปาง 
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๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
• งานบริหารงานทั่วไป 
• งานบุคลากร 
• งานการเงนิ 
• งานการบัญช ี
• งานพสัด ุ
• งานอาคารสถานที ่
• งานทะเบียน 
• งานประชาสัมพนัธ ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
• งานวางแผนและงบประมาณ 
• งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ 
• งานความร่วมมือ 
• งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ ์
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
• งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 
ฝ่ายวิชาการ 
• งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน 
• งานวัดผลและประเมนิผลการศึกษา 
• งานวทิยบริการและห้องสมุด 
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• งานสื่อการเรียนการสอน 
• แผนกวิชาสามญัสัมพนัธ ์
• แผนกวิชางานยานยนต ์
• แผนกวิชางานเคร่ืองมือกล 
• แผนกวิชางานเชื่อมโลหะ 
• แผนกวิชางานไฟฟ้าก าลัง 
• แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 
• แผนกวิชางานก่อสร้าง 
• แผนกวิชางานเทคนิคพืน้ฐาน 
• แผนกวิชาการบัญช ี
• แผนกวิชาการตลาด 
• แผนกวิชาการเลขานุการ 
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
• งานครูทีป่รึกษา 
• งานปกครอง 
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
• งานโครงการพิเศษและการบรกิารชุมชน 

ผู้อ านวยการ

นายสุชาติ  มหายศ

รองผู้อ านวยการ        
ฝ่ายแผนงานและ    

ความร่วมมือ            
นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา      

นายชัยยุทธ์ แก้วประภา

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายพิพัฒน์ นวลนิ่ม 
 

 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายกเชษฐ์  กิ่งชนะ 
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2.3  ข้อมูลสถำนศึกษำได้แก่ ข้อมูล,ด้ำนผู้เรียนและข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ด้ำนบุคลำกรสถำนศึกษำ 
ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน  ด้ำนอำคำรสถำนที่ ด้ำนงบประมำณ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1  ข้อมูลด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๒.๓.๑.๑ จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขาวิชา สาขางาน และช้ันปี              
(จัดท ำรำยงำน ส ำรวจ ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 2564 ของปีกำรศึกษำที่รำยงำน) 

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง  
 

 
 
 
 
 
 

ประเภทวิชำ/สำขำ 

ปีกำรศึกษำ 2564 รวม
ทั้งสิ้น ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญำตร ี

ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที ่3 รวม ปีที ่1 ปีที ่2 รวม 
ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

รวม  

388 366 326 1,080 381 374 755 36 24 60  

 
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต ์ 67 47 47 161 16 22 38      
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  ม.6     14 16 30      
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  ทิวภาคี 22 38 14 74 19 20 39      
 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์  ทวิฯ คูโบต้า     0 15 15      
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต      17 14 31      
 - สาขาวิชา/งาน เทคนิคการผลิต ม.6     28 39 67      
 - สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกลและซ่อม
บ ารุง 

21 38 34 93         

 - สาขาวิชา/งาน  เช่ือมโลหะ ปกติ 7 20 12 39 6 2 8      
 - สาขาวิชา/งาน  เช่ือมโลหะ  ม.6     11 10 21      
 - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้าก าลัง 85 65 67 217 51 37 88      
 - สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้าก าลัง  ม.6     33 30 63      
 - สาขาวิชา/งาน  อิเล็กทรอนิกส ์ 20 20 13 53         
 - สาขาวิชา/งาน  อิเล็กทรอนิกส์ ม.6     4 4 8      
 - สาขาวิชา/งาน  อิเล็กทรอนิกส์ ทวิภาคี     11 10 21      
 - สาขาวิชา/งาน  ก่อสร้าง 64 42 38 144 31 13 44      
 - สาขาวิชา/งาน  ก่อสร้าง  ม.6     0 13 13      
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ประเภทวิชำ/สำขำ 

ปีกำรศึกษำ 2564 

รวม
ทั้งสิ้น 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ปริญญำตร ี

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี  
3 

รวม 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

รวม 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

รวม 

2. ประเภทวิชำ พำณิชยกรม 
สาขาวิชา/งาน การบญัชี 36 39 39 114 30 38 68     
สาขาวิชา/งาน การบญัชี  ม.6     32 31 63     
สาขาวิชา/งาน การตลาด 14 5 5 24 0 2 2     
สาขาวิชา/งาน การตลาด ม.6     14 11 15     
สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก     0 6 6     
สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก  ม.6     0 9 9     
สาขาวิชา/งาน  การเลขานุการ 6 9 9 24 8 4 12     
สาขาวิชา/งาน  การเลขานุการ  ม.6     3 4 7     
สาขาวิชา/งาน  คอมพิวเตอร์ธรุกจิ 16 17 14 47        
สาขาวิชา/งาน  คอมพิวเตอร์ธรุกจิ  ม.6            
สาขาวิชา/งาน  เทคโนโลยสีารสนเทศ 12 10 12 34        
สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยดีิจิทัล ปกติ     5 0 5     
สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยดีิจิทัล ม.6     31 14 45     
3.  ประเภทวิชำ  คหกรรม 
สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 18 16 22 56 7 4 11     
สาขาวิชา/งาน อาหารฯ ม.6     10 6 16     
4. ปริญญำตรี            
สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า        10 5 15  
สาขาการบญัชี        26 19 45  

 
 

หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 

2.1  หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น     ......279..       คน 
2.2  หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   ................ คน 
2.3  หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น    ................ คน 
2.4  หลักสูตรระยะสั้น ตชด. ................ คน 
2.5  หลักสูตร  ปชต.  ................ คน 
2.6  หลักสูตรอื่น ๆ   ................ คน 

 
  ทั้งปีกำรศึกษำ (2564)  รวมทั้งสิ้น...2,234........คน 
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 2.3.2 ข้อมูลบุคลำกร 
         วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ 
   2.3.2.1  อัตรำก ำลัง ปี 2565        ข้อมูล  ณ  วันที่  27  มกรำคม  2565 

 

อัตรำก ำลังของวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ มีบุคลำกรทั้งสิ้น 136 คน 
ก. ข้ำรำชกำร  76  คน  
 1. ผู้บริหาร 5  
 2. ข้าราชการครู  68  
 3. ข้าราชการพลเรือน 3  
ข. ลูกจ้ำงประจ ำ 0 คน  
 1. ท าหน้าที่สอน -  
 2. ทั่วไป/สนับสนุน -  
ค. พนักงำนรำชกำร 3 คน  
 1. ท าหน้าที่สอน 3  
 2. ทั่วไป/สนับสนุน -  
ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว 57 คน  
 1. ท าหน้าที่สอน (ครูพิเศษสอน) 24  
 2. ทั่วไป/สนับสนุน 36  
จ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง มำช่วยรำชกำร -  
ฉ. มีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง ไปช่วยรำชกำรที่อ่ืน -  
ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง -  
 1. ข้าราชการ -  
 2. ลูกจ้างประจ า - 

 
 

 

2.3.2.2  ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
ก. ผู้บริหำร/ครูผู้สอน ข. เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 

 - ต่ ากว่า ม.6 -  2  2 
 - ปวช./ม.6 -  11  11 
 - ปวส./อนุปริญญาตรี -  2  2 
 - ปริญญาตรี 52  20  72 
 - ปริญญาโท 47  1  48 
 - ปริญญาเอก 1  -  1 

รวม 100  36  136 
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2.3.2.3  ข้อมูลลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/สนับสนุน  รวม 

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 3  -  3 
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน -  -  - 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 24  33  57 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) -  -  - 
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ -  -  - 

รวม 27  33  60 
 

2.3.2.4 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
1. ข้ำรำชกำร รวม  76  คน  (ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน) 

ชื่อ-สกุล วุฒิทำงกำร
ศึกษำ  

ต ำแหน่ง 
ครูผู้สอน สนับสนุน/ 

ธุรกำรทั่วไป 
1 นายสุชาติ      มหายศ ปริญญาโท  ผู้อ านวยการ 
2 นายกเชษฐ์   กิ่งชนะ ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
3 นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ ปริญญาเอก  รองผู้อ านวยการ 
4 นายพิพัฒน์   นวลนิ่ม ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
5 นายชัยยุทธ   แก้วประภา ปริญญาโท  รองผู้อ านวยการ 
6 นางสาวรุจิรินทร์   อัครสิทธิรุจน์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  
7 นายกิตติพงษ์   มงคลกุล ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
8 นางมนัสนันท์   หล่อวนาวรรณ ปริญญาตรี ครูช านาญการ  
9 นางวาสนา พรมทา ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

10 นางรุ่งนภา   วาวงศ์มูล ปริญญาโท ครูช านาญการ  
11 นางสุนันทา จินาเฟย ปริญญาตรี คร ู  
12 นางเกลียวพันธ์   หงษ์ทอง ปริญญาโท ครูช านาญการ  
13 นางสุภาภรณ์   พงษ์ยศ ปริญญาโท ครูช านาญการ  
14 นายนพดล   เขียวอาสะวะ ปริญญาตรี คร ู  
15 นางแสงเดือน มีครู ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
16 นางอภิญญา   กลัดส าเนียง ปริญญาโท ครูช านาญการ  
17 นางนงลักษณ์ สว่างใจธรรม ปริญญาโท ครูช านาญการ  
18 นางสาวสายทิพย์    ค าภีระ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
19 นางสาวนิตยา    นรรัตน์ ปริญญาโท ครูช านาญการ  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิทำงกำร

ศึกษำ 

ต ำแหน่ง 

ครูผู้สอน 
สนับสนุน/ 
ธุรกำรทั่วไป 

20 นางปราณี มงคลกุล ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

21 นางสาวประกายฉัตร  ขวัญแก้ว ปริญญาตรี ครผูู้ช่วย  

22 นางดวงทอง    รูปดี ปริญญาโท ครูช านาญการ  

23 นางสาวกนกวรรณ    กองกิจ ปริญญาตรี คร ู  

24 นางนิภา    ไชยเสน           ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

25 นายศิระ   ทองสาย ปริญญาตรี ครูช านาญการ  

26 นางสาวอัญชลี ขวัญสง่า ปริญญาโท ครูช านาญการ  

27 นางสุนันทา    ขยันขาย ปริญญาตรี คร ู  

28 นายประหยัด    นาวา ปริญญาโท ครูช านาญการ  

29 นายธงชัย     ปัญญาวงศ์ ปริญญาโท ครูช านาญการ  

30 นายถวิล    ติ๊บหน่อ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

31 นายประเสริฐ     ดีเรือน ปริญญาตรี ครูช านาญการ  

32 นายภาวัช    เงินชุ่ม ปริญญาตรี คร ู  

33 นายสุวรรณ     ใจเที่ยง ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

34 นายอุบล    ฟูค ามี ปริญญาโท ครูช านาญการ  

35 นายวิทยา    พิชยาปรีชาพล ปริญญาโท ครชู านาญการ  

36 นายบัญญัติ    อ่ินค า ปริญญาตรี ครชู านาญการ  

37 ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์  ฉลาด ปริญญาโท ครูช านาญการ  

38 นายนพรัตน์    จันทร์สุริยา ปริญญาโท ครูช านาญการ  

39 นายพัฒน์ชัย     พรมทา ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

40 นายขวัญ ค าลือ ปริญญาตรี ครูช านาญการ  

41 นายทักษิณ     จุ้ยศรีแก้ว ปริญญาตรี ครูช านาญการ  

42 นายเริงศักดิ์   คนเที่ยง ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

43 นายอดุลย์    ปงลังกา ปริญญาโท ครูช านาญการ  

44 นายมงคล     ชุ่มวงค์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  

45 นายธุวชิต    คงกลาง ปริญญาตรี คร ู  

46 นายธนิด   ภัคธนาเดชานนท์ ปริญญาโท ครเูชี่ยวชาญ  

47 นายมณฑล    ยะตา ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิทำงกำร

ศึกษำ 

ต ำแหน่ง 

ครูผู้สอน 
สนับสนุน/ธุรกำร

ทั่วไป 
48 นายวิชัย พรมมา ปริญญาโท ครูช านาญการ  

49 นายอดิศักดิ์    ศรียะ ปริญญาโท ครูช านาญการ  

50 นายเชียงชัย    แปงณีวงค์ ปริญญาโท ครูช านาญการ  
51 นายจักรชัย ปิงเมือง ปริญญาตรี คร ู  
52 นายชิตชัย   แสงสว่าง ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
53 นายเชาว์ ปั้นบุญ ปริญญาตรี คร ู  
54 นายสุวัจน์    ห้อธิวงศ ์ ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
55 นายโยธิน   อุทธวัง ปริญญาตรี คร ู  
56 นายสมยศ     สุวรรณรัตน์ ปริญญาโท ครูช านาญการ  
57 นายวิวัฒน์    อินทรมุสิก ปริญญาโท ครูช านาญการ  
58 นายประโยชน์     พูนกล้า ปริญญาโท ครูช านาญการพิเศษ  
59 นายวันชัย  ยังประสิทธิ์ ปริญญาตรี ครูช านาญการ  
60 นายชิโนรส     สุทธิตานนท์ ปริญญาโท ครูช านาญการ  
61 นายประสาน    ภัทรประสงค์ ปริญญาโท ครูช านาญการ  
62 นายนิวัฒน์   หล่อวนาวรรณ ปริญญาตรี ครูช านาญการ  
63 นายสุทธิพันธ์ สุวรรณรัตน์ ปริญญาตรี ครูช านาญการ  
64 นางสาวสตกมล ท้าวค าลือ ปริญญาตรี คร ู  
65 นายเชาวฤทธิ์ ชมภู ปริญญาตรี คร ู  
66 นายบัญชา สิทธตัน ปริญญาโท คร ู  
67 นายนิรุต สว่างใจธรรม ปริญญาโท คร ู  
68 นายไพรัช กลัดส าเนียง ปริญญาโท คร ู  
69 นางนวพร สิงห์แก้ววงค์ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  
70 นางสาวศิริรัตน์ แสนมา ปริญญาโท ครูช านาญการ  
71 นางสาวอังคณา เครือค า ปริญญาตรี คร ู  
72 นายปรัชญาณัชญ์ ดวงใจ ปริญญาตรี ครูผู้ช่วย  
73 นางสาวสิริกัญญานี อินตา ปริญญาตรี คร ู  
74 นางผ่องพรรณ       ก๋าวงค์ ปริญญาตรี  งานเอกสารการพิมพ์ 
75 นางสาววริศรา             ทองวัง ปริญญาตรี  งานการบัญชี 
76 นางสาวสุจิตรา            พ้ืนอินทะศรี ปริญญาโท  งานการบัญชี 
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2.  ลูกจ้ำงประจ ำ  รวม  - คน   (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 
 

ชื่อ-สกุล วุฒิทำงกำรศึกษำ  
ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอน 
สนับสนุน/ 
ธุรกำรทั่วไป 

     
  

3. พนักงำนรำชกำร  รวม 3 คน   (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิทำงกำร

ศึกษำ  

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอน 
สนับสนุน/ 
ธุรกำรทั่วไป 

1. นายชัยวัฒน์   แก้วกันทะ ปริญญาตรี พนักงานราชการ  
2. นางนวลสิริ   หมั่นไร่ ปริญญาตรี พนักงานราชการ  
3. นายเอกวรินทร์  อินหลี ปริญญาตรี พนักงานราชการ  

 
4. ลูกจ้ำงช่ัวครำว  รวม  57 คน  (ท ำหน้ำที่สอน สนับสนุน/ธุรกำรทั่วไป) 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิทำงกำร

ศึกษำ  

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอน 
สนับสนุน/ 
ธุรกำรทั่วไป 

1 นางสาวอนุสสรา ปัญญา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
2 นางสาวชัญญา

พักญ์   
กัณฑะบุษ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   

3 นายเจษฎากรณ์ ริยอง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
4 

 

นายนพคุณ   ค าดี ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
5 นางสาวสุภาวดี   สินทพ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
6 นายนภัสธนนท์ ภาชนนท์ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
7 นายพิทักษ์   โพธิ์ธรรม ปริญญาโท ครูพิเศษสอน   
8 นายศุภชัย สมปาน ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
9 นายวิทยา   ปัญญาวงศ์ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   
10 นางสาวสิทธินันท์ เบ็ญชา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน   

11 นายปัญญาคม  สารเร็ว ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  

12 นายศุภกฤต ฝั้นใจ ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  

13 นายไชยภัทร ชูมา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  

14 นางสาวธนัญชนก สายแปง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิทำงกำร

ศึกษำ  

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอน 
สนับสนุน/ธุรกำร

ทั่วไป 

15 นายสิทธิกร บุดดา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
16 นางสาวปิยะดา พรมศรี ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
17 นายสงกรานต์ สุนทรปฏิคม ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
18 นางสาวรสธร หลวงตา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
19 นายยุทธภูม ิ บุญเรือง ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
20 นายพีระวัฒ จอมตัว ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
21 นายจิรวัฒน์ แสนศักดิ์

หาญ 
ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  

22 นายพิชญ์ยุทธ์ นาวา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
23 นายปัญญากร ดีเรือน ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
24 นางสาวอิงพร ติ๊บเมืองมา ปริญญาตรี ครูพิเศษสอน  
25 นางสาวสุทธิดา   ท้าวการ ปริญญาตรี   กิจกรรม 
26 นางสาวหรรษา   ลือเรือง ปริญญาตรี   สวัสดิการฯ 
27 นายภูมรินทร์ ยังเจริญ ปริญญาตรี   แนะแนวฯ 
28 นางสาวไพรินทร์ มหาวงค์ ปริญญาตรี   การเงิน 
29 นางสาวสไบแพร  ดอนปัน ปริญญาตรี   การเงิน 
30 นางสาวนิตยา วงศ์ไชยา ปริญญาตรี   การเงิน 
31 นางนฤมล   นามสูตร ปริญญาตรี   สารบรรณ 
32 นายนพดล   จันทร์ศิริพงษ์ ปวส.   ประชาสัมพันธ์ 
33 นางสาววราภรณ์ ค าบุญเรือง ปริญญาตรี   พัสดุ 
34 นางสาวจีราภรณ์   หล้าสมบูรณ์ ปริญญาตรี   พัสดุ 
35 นางสิริภาพร ดูการดี ปริญญาตรี  งานบุคลากร 
36 นางพิศวาส ห้อธิวงศ ์ ปริญญาตรี   ทะเบียน 
37 นางสาวรัตนภัทร บัวเย็น ปริญญาตรี   ทะเบียน 
38 นางสาวจิรานนท์ ผัดแก้ว ปริญญาตรี   งานวางแผนและ

งบประมาณ 39 นางสุกัลยา ปิงเมือง ปริญญาตรี   งานประกันคุณภาพ 
40 นายสรวิชญ ์ ปันแก้ว ปวส.   งานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ 41 นางอรนุช   ชุ่มวงค์ ปริญญาตรี   ทวิภาค ี
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ชื่อ-สกุล 
วุฒิทำงกำร

ศึกษำ  

ปฏิบัติหน้ำที่ 

สอน 
สนับสนุน/ธุรกำร

ทั่วไป 

42 นางสาวนิตยา    แก้วสืบ ปริญญาตรี   วัดผลและประเมินผล 

43 นางสาวนฤภร   นวลเสน่ห ์ ปริญญาตรี   หลักสูตรฯ 

44 นางสาวสุพรรณี หงษ์ยี่สิบสี่ ปริญญาตรี  
งานวิทยบริการและ 
ห้องสมุด 

45 นายค าจันทร์ เพชรดี ม.6   พนักงานขับรถ 
46 นายบุญเลิศ   ผลเดช ม.6   พนักงานทั่วไป 
47 นายศิริพงษ์ เหมือนทอง ม.6   พนักงานทั่วไป 
48 นายมงคล ระวังทรัพย์ ม.6   พนักงานทั่วไป 
49 นายมนัส   บุญศิริ ม.6   พนักงานทั่วไป 
50 นายพัฒน์ชญา    ปัญญาค า ม.6   พนักงานทั่วไป 
51 นายแต่งแก้ว วงค์มา ป.6   พนักงานทั่วไป 
52 นายจตุภัทร ใจมา ปวช.   พนักงานทั่วไป 
53 นายสมพร วัดแก้ว ป.6   พนักงานทั่วไป 
54 นายวัชระพล ฟูแสง ม.6   พนักงานทั่วไป 
55 นางสาวจริยา อินใจ ม.6   พนักงานทั่วไป 
56 นางสาวนิตยา ดวงต๋า ม.6   พนักงานทั่วไป 
57 นายธีรวัฒน ์ เรืองค า ม.6   พนักงานทั่วไป 
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2.3.3  ด้ำนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
          สำขำที่เปิดสอน 
          ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

 
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ 

1. คหกรรม อาหารและโภชนาการ 
2. พาณิชยกรรม 2.1  สาขาวิชาการบัญช ี

2.2  สาขาวิชาการตลาด 
2.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 
2.4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.5 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. อุตสาหกรรม 3.1  สาขางานยานยนต์ 
3.2  สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 
3.3  สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
3.4  สาขางานเชื่อมโลหะ 
3.5  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
3.6  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
3.7  สาขางานก่อสร้าง 
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ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) 

ประเภทวิชำ สำขำวิขำ 
1. คหกรรม 1.1 สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ปกติ) 

1.2 สาขาวิชาการประกอบอาหาร (ม.6) 
2. พาณิชยกรรม 2.1  สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ) 

2.2  สาขาวิชาการบัญชี (ม.6) 
2.3  สาขาวิชาการเลขานุการ (ปกติ) 
2.4  สาขาวิชาการเลขานุการ (ม.6) 
2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั (ปกติ) 
2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทลั (ม.6) 
2.7 สาขาวิชาการตลาด (ปกติ) 
2.7 สาขาวิชาการตลาด (ม.6) 
2.8 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ปกติ) 
2.9 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ม.6) 

3. อุตสาหกรรม 3.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปกติ) 
3.2  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) 
3.3  สาขางานยานยนต์ (ทวิฯ) 
3.4  สาขางานยานยนต์ (ทวิฯ คูโบต้า) 
3.5  สาขางานเทคนิคการผลิต (ปกติ) 
3.6  สาขางานเทคนิคการผลิต (ม.6) 
3.7  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ปกติ) 
3.8  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ม.6) 
3.9  สาขางานเครื่องมือกลไฟฟ้า (ปกติ) 
3.10  สาขางานเครื่องมือกลไฟฟ้า (ม.6) 
3.11 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) 
3.12 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิ) 
3.13  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (ปกติ) 
3.14  สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (ม.6) 
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 2.3.4  ด้ำนอำคำรสถำนที ่
   ชื่อสถำนศึกษำ   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา      
   ชื่อภำษำอังกฤษ  Phayao  Technical  College     
      ที่ตั้งสถำนศึกษำ   เลขที่ 355 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมือง           
                                           จังหวัดพะเยา   
       รหัสไปรษณีย์ 56000    
      โทรศัพท์       054 - 887199, 054 - 887200    
   โทรสำร        054 - 887198      
   เว็บไซต์    http://www.phayaotc.ac.th     
   เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 150 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา  
   
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น   17  หลัง    มีห้องทั้งสิ้น    155   ห้อง  ได้แก่  
   สร้ำงปี พ.ศ. 
1. โรงฝึกงาน 2 จั่ว ชั้นเดียว จ านวน  5  หลัง  -     ห้อง 2522 
2. โรงอาหาร จ านวน  1  หลัง  -     ห้อง 2522 
3. อาคารเรียน 3 ชั้น จ านวน  1  หลัง  12  ห้อง 2522 
4. อาคารคหกรรม จ านวน  1  หลัง   9   ห้อง 2524 
5. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า จ านวน  1  หลัง  12  ห้อง 2525 
6. อาคารเรียน 3 ชั้น จ านวน  1  หลัง  12  ห้อง 2525 
7. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  1  หลัง  25  ห้อง 2532 
8. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  1  หลัง  25  ห้อง 2538 
9. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  1  หลัง  36  ห้อง 2539 
10. อาคารศูนย์ข้อมูล จ านวน  1  หลัง   1   ห้อง 2543 
11. อาคารฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา จ านวน  1  หลัง   4   ห้อง 2539 
12. อาคารสถาบัน จ านวน  1  หลัง  15  ห้อง 2553 
13. อาคารวิทยาบริการ จ านวน  1  หลัง   4   ห้อง 2556 
14.  หลังคาลานอเนกประสงค์ จ านวน  1  หลัง  -     ห้อง 2561 
    

            

ตรำประจ ำวิทยำลัย  
 

สีประจ ำวิทยำลัย   คือ  สีขาว  แดงเลือดหมู 
 

ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย   คือ  กาสะลอง  
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2.3.5   ด้ำนงบประมำณ 
 ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  สถานศึกษาได้รับงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 22,390,420 บาท 

รายละเอียด ดังแสดงในตาราง 
รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 

๑. งบบคุลำกร   
1.1 เงินเดือน 559,640 
1.2 ค่าประกนัสังคม 22,300 
1.3 ค่าเช่าบ้าน 72,000 

รวมงบบุคลากร 653,940 
๒. งบลงทุน  

      ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัตกิารตน้แบบ IOT 2,499,000 

รวมงบลงทุน 2,499,000 

๓. งบด ำเนินกำร  
๓.๑ งบด ำเนนิงำน  

 ๓.๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค (ปวส.) 1,300,000 
 ๓.๑.๒ ปวช. 443,900 
 3.1.3 ปวส. 2,835,500 
 3.1.4 ระยะสั้น 594,200 

รวมงบด าเนินงาน 5,173,600 
๓.๒ งบเรียนฟร ี๑๕ ป ี: คำ่จดักำรเรียนกำรสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐำน)  

๓.๒.๑ ค่าหนังสือเรียน 2,266,000 
๓.๒.๒ ค่าอุปกรณ์การเรียน 521,180 

        ๓.๒.๓ ค่าเครือ่งแบบนกัเรียน 998,100 
3.2.4  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,076,350 

3.2.5  ค่าจัดการเรียนการสอน 6,544,650 
3.2.6  โครงการสร้างองค์ความรูท้างการศกึษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี(สิ่งประดิษฐ์) 111,000 
3.2.7  โครงการสร้างองค์ความรูท้างการศกึษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี(สิ่งประดิษฐ์) ครั้งที่ 2 230,000 
3.2.8  ทุนการศกึษาเฉลิมราชกมุารี 130,000 

รวมงบอดุหนุน 11,877,280 
๓.๓ งบรำยจ่ำยอื่น ๆ (โครงกำรตำมนโยบำย)  

3.3.1  โครงการจดัการศึกษา เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศกึษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 208,100 

3.3.2  โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่+โครงการบูรณาการการพฒันาทักษะทางวิชาชีพ  (Fix it Canter) 653,000 
3.3.3  โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนนุเพื่อคืนครูให้นักเรียน (ปวส.) 117,600 
3.3.4  โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศกึษา (ปวช.) 189,600 
3.3.5  ครูวิชาชีพผูท้รงคุณค่า  170,000 
3.3.6  โครงการอาชีวะต้านยาเสพตดิ 40,000 
3.3.7  โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีอิสระในกลุม่ผู้เรียนอาชวีศึกษา 54,500 
3.3.8  โครงการอนรุักษ์พนัธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000 
3.3.6 โครงการประเมนิผลการด าเนนิงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา (90,00) +อศจ. (125,100) 215,000 
3.3.10 โครงการรูปแบบการวจิัยเป็นฐาน (RBL:Research - Based Learning) 60,000 
3.3.11 โครงการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 71,800 
3.3.12 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้รียนอาชีวศกึษา 17,000 
3.3.13 แก้ไขปัญหาการสอนโควิด 380,000 

รวมรายจ่ายอื่น ๆ 2,186,600 
รวมงบด ำเนนิกำร 19,237,480         

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 22,390,420 

*ปรับตามบริบทสถานศึกษา 
*นิยามศัพท์ ค าว่า งบด ำเนินกำร หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถานศึกษาในรอบปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา

  
 



24 

 

 
 

2.4   ปรัชญำ  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถำนศึกษำ 

            ปรัชญำ  
  “ มีวินัย  ตั้งใจศึกษา  พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” 

 อัตลักษณ์ 
  “ทักษะเด่น  เน้นวินัย” 

 เอกลักษณ์ 
  “บริการชุมชน  ฝึกฝนอาชีพ” 
 

2.5  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ 

 วิสัยทัศน์ 

  วิทยาลัยเทคนิคพะเยามุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น สังคม  รองรับประชาคมอาเซียน 

 พันธกิจ 

 ๑.  พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี   
เพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่น  สังคม และตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 

๒.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้มีความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม  สามารถท างานได้ในระดับสากล 

๓.  วิจัยและน าผลการวิจัยมาประยุกต์  เพ่ือพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔.  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรเพี่อความเป็นเลิศ  มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
๕.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  กับสถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ทุกภาคส่วน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
๖.  สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 

 เป้ำประสงค์ 

          1.  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน และนอกประเทศ 
  ๒.  ผู้ส าเร็จการศึกษามีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ  มีงานท า และก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ 
  ๓.  วิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  มุ่งสู่การน าไปใช้
พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ๔.  บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  สนับสนุนให้โอกาสศึกษาต่อ  ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
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  ๕.  การบริหาร และจัดการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๖.  จัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษา 
 

 ยุทธศำสตร์  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
๑. การบริหารจัดการ   
    สถานศึกษา  

- แผนบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่
ทันสมัย 

- สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย 

๒. การพัฒนาผู้เรียน 
 

- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพตาม
หลักสูตรและสามารถท่ีเรียน สามารถน า
ความรู้ที่ได้มาใช้ในการท างานและศึกษา
ต่อได้ 
-  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทาง 
ด้านกระบวนการคิด เพ่ือสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์และพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ 

 
- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้เรียน 

๓. การพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน   

- หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 

๔. การวิจัยและ
พัฒนาผลงาน
โครงงานทาง  
วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  
นวัตกรรมและงานวิจัย 

- ผู้เรียนมีทักษะในการจัดท างานวิจัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
- ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
หรืองานวิจัย 
 

-  จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องของ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดท า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

๕. การบริการวิชาชีพ
แก่ชุมชน สังคม 

- ผู้เรียนทุกสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการวชิาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

- ทุกสาขางานเข้าร่วมบริการทาง
วิชาการวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/
กิจกรรม ต่อปี 

- จัดโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุมขน
และสังคมโดยให้บุคลากร ผู้เรียนและ
ชุมชนมีส่วนร่วม 



26 

 

 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
๖. การจัดหา
ทรัพยากรและแหล่ง
การเรียนรู้   

- เพ่ิมแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

- ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

๗. การพัฒนาครูและ 
   บุคลากรทางการ 
   ศึกษา 

- ครูได้รับการพัฒนาการตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้าน
การอบรมสัมมนาหรือศึกษาต่อ 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 

 
กลยุทธ์  

กลยุทธ์ (Strategy) หมำยถึง การก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้  ดังนี้ 
 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1.  
  

ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ให้มี
ความรู้ ทักษะ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
แต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1  พัฒนาก าลังคน ให้มีความรู้ ทักษะ เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2.  จัดการอาชีวศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทและ
ความต้องการของชุมชน 

1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

2 ส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

4 ส่งเสริมการด าเนินงานการบริหารจัดการตาม
นโยบาย โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

5 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

 
3 

ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  
 

1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัด
การศึกษา กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  
ทั้งในและต่างประเทศ 

2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม 
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กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
๑. การบริหารจัดการ   
    สถานศึกษา  

-  แผนบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
-  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาที่ทันสมัย 

- สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาที่ทันสมัย 

๒. การพัฒนาผู้เรียน 
 

- ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ
ตามหลักสูตรและสามารถที่ เรียน 
สามารถน าความรู้ที่ ได้มาใช้ในการ
ท างานและศึกษาต่อได้ 
-  ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทางด้ านกระบวนการคิ ด เ พ่ื อ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และพัฒนา
งานในสาขาวิชาชีพ 
- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับผู้เรียน 

๓. การพัฒนาหลักสูตร 
   และการจัดการเรียน 
   การสอน   

- หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 

๔. การวิจัยและพัฒนา 
   ผลงานโครงงานทาง  
   วิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์   
   นวัตกรรมและ 
   งานวิจัย 

- ผู้เรียนมีทักษะในการจัดท างานวิจัย
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
- ครูทุกคนจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย 
 

-  จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
-  สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าผลงานวิจัย  สิ่ งประดิษฐ์  
นวัตกรรม 

๕. การบริการวิชาชีพ
แก่ชุมชน สังคม 

- ผู้เรียนทุกสาขางานเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 
- ทุกสาขางานเข้าร่วมบริการทาง
วิชาการวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/
กิจกรรม ต่อปี 

- จัดโครงการบริการวิชาชีพแก่ชุม
ขนและสั ง คม โดย ให้ บุ คลากร 
ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม 

๖. การจัดหาทรัพยากร 
และแหล่งการเรียนรู้   

- เพ่ิมแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรใน
การบริหารจัดการศึกษา 

- ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน ท้องถิ่นให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

๗. การพัฒนาครูและ 
   บุคลากรทางการ 
   ศึกษา 

- ครูได้รับการพัฒนาการตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้าน
การอบรมสัมมนาหรือศึกษาต่อ 
- พัฒนาบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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2.6  เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ ได้แก่ รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีกำรศึกษำ 
 
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

"รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวมังกร"วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา ภายใต้ชื่อทีม "เทพวิษณุ" ได้รับรางวลัชนะเลศิ 
ประเภทเรือยาวสากล 20 ฝีพายท้องถิ่น คว้าเงินรางวัล 
20,000 บาท  
ครองถ้วยเกียรติยศ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา ในการแข่งขัน  
เรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี2564 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมกีฬาเรือพาย 
แห่งประเทศไทย 

โล่ประกาศเกยีรติคณุ รางวัลชนะเลิศ  
โครงการประกวดการแข่งขันสาธติการเขียนโปรแกรม 
LOW CODE PLATFROM ควบคมุเครื่องจักรอตัโนมตัิ  
ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร ่

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ร่วมกับ 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)
และบริษัท เฟสโต้ จ ากัด 

รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 2 
สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน 

ยุคโควิด-19 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ วิทยาลัย การอาชีพปทุมธานี 

ชมเชย ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชมเชย เหรียญทอง  
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30  
ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร ่

ชมเชย
เหรียญ
ทอง 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โล่เกียรติคณุเพื่อแสดงว่าวิทยาลยัเทคนิคพะเยา ได้รบั
รางวัลชนะเลิศทักษะการออกแบบ พัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณร์ะดับ ปวช.(ทีม) 
งานประชุมวิชาการ องค์การนักวชิาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 33  
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ จังหวัดพิจิตร 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน  
ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ปีการศึกษา 2564   
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โล่ประกาศเกยีรติคณุเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น ระดับภาคเหนือ ครั้งท่ี 33  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดล าพูน ร่วมกับ 
บริษัท อินโนเวตีฟเอ็กเพอรเิมนต์ 

จ ากัด 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดบัเหรียญเงิน  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น ยุคโควดิ -19   
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”  
ระดับภาคเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร ่

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวตักรรมซอฟต์แวร ์
และระบบสมองกลฝังตัว กล่องรับพัสดุอัจฉริยะ(Smart 
parcel receiving box)  
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาศึกษา 
จังหวัดพะเยา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ ด้านการประกอบอาชีพ  
เครื่องลับคมแบตตาเลีย่นยุคโควดิ-19  
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปญัหาความยากจน  
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยาประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาศึกษา 
จังหวัดพะเยา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร 
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย์  
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาศึกษา 
จังหวัดพะเยา 
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รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน ถัง
ขยะฆ่าเชื้ออัจฉรยิะ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาศึกษา 
จังหวัดพะเยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคดัเลือกวิธีการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการส่งเสรมิเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous Linking 
Curriculum: CLC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยา 

โล่ประกาศเกยีรติคณุเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การคัดเลือกวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการส่งเสรมิ
เวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารปูแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous Linking 
Curriculum: CLC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยา 

 
รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายเชียงชัย แปงณีวงค์ 
การแข่งขันทักษะการพัฒนาโปรแกรม Low code 
Platform ควบคุมสถานีเครื่องจักรอัตโนมตั ิ
โดยบริษัท Locrey และ Festo ในการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดแพร่" 
 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



31 

 

 
 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายบัญญตัิ อิ่นค า ครูแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นผู้ควบคมุทีม 
การแข่งขันเรือยาวมังกร"วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ภายใต้
ช่ือทีม "เทพวิษณุ" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือยาว
สากล 20 ฝีพายท้องถิ่น คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท 
และครองถ้วยเกยีรตยิศ ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา ในการแข่งขันเรือ
ยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ประจ าปี 2564 จดัโดยสมาคมเรอืพายแห่งประเทศไทย 
ร่วมกับจังหวัดพะเยา ณ กว๊านพะเยา เมื่อวันที่ 24 - 25 
ธันวาคม 2564 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมกีฬาเรือพาย 
แห่งประเทศไทย 

นายจักรชัย  ปิงเมือง 
ชมเชยเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณร์ะดับ ปวช. ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่" 

ชมเชย 
เหรียญ
ทอง 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยวัฒน์  แก้วกันทะ 
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีระวัฒ  จอมตัว 
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตชัย  แสงสว่าง 
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ 
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



32 

 

 
 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุวัจน์  ห้อธิวงศ ์
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564  

ชมเชย ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอดิศักดิ์ ศรยีะ 
การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
ระดับ ปวส. ประเภท ทีมในงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 30 ประจ าปีการศึกษา 2564  ณ จังหวดัน่าน
และจังหวัดแพร่" 

ล าดับที่ 
12 

เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรชัย  ปิงเมือง 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการออกแบบพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม  
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสัน้ ระดับอาชีวศึกษา
ภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเชาว์ ปั้นบุญ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทักษะเขยีนแบบเครื่องกล 
ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดีย่ว 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสัน้ ระดับอาชีวศึกษา
ภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอดิศักดิ์ ศรยีะ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการแข่งขันทักษะ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดบั ปวส. ประเภท ทีม 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสัน้ ระดับอาชีวศึกษา
ภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัยวัฒน์  แก้วกันทะ 
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุวัจน์  ห้อธิวงศ ์
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตชัย  แสงสว่าง 
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์
ด้านการประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายประสาน  ภัทรประสงค์ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว  
กล่องรับพัสดุอัจฉริยะ (Smart parcel receiving box) 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยวัฒน์  แก้วกันทะ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตชัย  แสงสว่าง 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายพีระวัฒ  จอมตัว 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายโยธิน  อุทธวัง 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายสุวัจน์  ห้อธิวงศ ์
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์้าน
การประกอบอาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตชัย  แสงสว่าง 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้าน
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยวัฒน์  แก้วกันทะ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้าน
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเชาว์  ปั้นบุญ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้าน
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนพคุณ  ค าด ี
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้าน
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”   
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนภัสธนนท์  ภาชนนท์ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้าน
พลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย์ 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”   
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายประสาน  ภัทรประสงค์ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์์เพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณะชน  ถังขยะฆ่าเชื้ออัจฉริยะ
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”   
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายประหยัด  นาวา  
ชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แกส๊โซลีน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนิรุติ สว่างใจธรรม 
ชนะเลิศ 
ทักษะงานยานยนต์ดเีซล 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด 
 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายนภัสธนนท์ ภาชนนท ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเชาว์ ปั้นบุญ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายนภัสธนนท์ ภาชนนท ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะมาตรวิชา 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพีระพัฒ จอมตัว 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะออกแบบและเขยีนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชิตชัย แสงสว่าง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะออกแบบและผลติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปัญญาคม สารเร็ว 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศุภกฤต ฝั้นใจ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เชื่อม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพัฒน์ชัย พรมมา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายขวัญ ค าลือ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เชื่อม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิทักษ์ โพธ์ิธรรม 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นายประสาน ภัทรประสงค ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวิวัฒน์ อินทรมุสิก 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายจักรชัย ปิงเมือง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอดิศักดิ์ ศรยีะ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเชียงชัย แปงณีวงศ์ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.ชัญญาพักญ์ กัณฑะบุษ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.อนุสสรา ปญัญา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางอภิญญา กลดัส าเนียง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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นางอภิญญา กลดัส าเนียง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.ประกายฉัตร ขวัญแก้ว 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.ประกายฉัตร ขวัญแก้ว 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.ประกายฉัตร ขวัญแก้ว 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ์ลติ
หนังสือราชการภายนอก 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.สภุาวดี สินทพ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing 
Challenge” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.สภุาวดี สินทพ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
“Creative Marketing Plan” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.กนกวรรณ กองกิจ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.รุจริินทร์ อัครสิทธิรุจน ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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น.ส.ปิยะดา พรมศร ี
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

น.ส.รสธร หลวงตา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายชัยยุทธ์  แก้วประภา 
ผู้บริหารดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายกเชษฐ์  กิ่งชนะ 
ผู้บริหารดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางเกลียวพันธ์  หงษ์ทอง 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายถวิล  จิ๊บหน่อ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสุวรรณ   ใจเที่ยง 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายนิรุติ  สว่างใจธรรม 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายภัสธนนท์  ภาชนนท์ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพีระวัฒ  จอมตัว 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายไชยภัทร  ชูมา 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายปัญญาคม  สารเร็ว 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวรุจิรินทร์  อัครสิทธิรจุน ์
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายชิโนรส  สุทธิตานนท ์
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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นายไพรัช  กลัดส าเนยีง 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนิด  ภัคธนาเดขานนท์ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวอัญชลี  ขวัญสง่า 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายมงคล  ชุ่มวงค ์
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวอนุสสรา  ปัญญา 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางวาสนา  พรมทา 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางรุ่งนภา  วาวงค์มูล 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสุภาภรณ์  พงษ์ยศ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางอภิญญา  กลดัส าเนียง 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวนิตยา  นรรัตน ์
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางปราณี  มงคลกลุ 
ครูดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวจีราภรณ์  หล้าสมบูรณ ์
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดบัอาชีวศึกษา  
จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวสุทธิดา  ท้าวการ 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดบัอาชีวศึกษา  
จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางผ่องพรรณ  ก๋าวงค ์
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดบัอาชีวศึกษา  
จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายวัชระพล  ฟูแสง 
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดบัอาชีวศึกษา  
จังหวัดพะเยา 

รางวัล
อื่นๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายภัทรพล ทองไพรจิตร 
การแข่งขันทักษะการพัฒนาโปรแกรม Low code Platform ควบคุม
สถานีเครื่องจักรอัตโนมตัิ โดยบรษิัท Locrey และ Festo  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายชลศักดิ์ กันทา 
การแข่งขันทักษะการพัฒนาโปรแกรม Low code Platform ควบคุม
สถานีเครื่องจักรอัตโนมตัิ โดยบรษิัท Locrey และ Festo  

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

ทีม "เทพวิษณุ" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรือยาวสากล 20 ฝีพาย
ท้องถิ่น คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท และครองถ้วยเกียรตยิศ ร้อยเอก
ธรรมนสั พรหมเผ่า สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจังหวัดพะเยา ในการแข่งขัน
เรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564 จัดโดยสมาคม
เรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพะเยา ณ กว๊านพะเยา เมือ่วันท่ี 
24 - 25 ธันวาคม 2564 

ชนะเลิศ ชาติ สมาคมกีฬาเรือ
พาย 

แห่งประเทศไทย 

นายณัฏฐพล  อินตาค า 
ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดแพร่" 

ชมเชย ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวายุภักดิ์ มากสุข 
ชมเชย เหรียญทอง การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ระดับ ปวช. ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ณ จังหวัดแพร่" 

ชมเชย ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกิตติพศ  บุญวงค ์
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายคเณศน์  มหามติร 
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวาที  วงค์ปัญญา 
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายยศชพนธ์  กันธะค า 
ชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
เครื่องลับคมแบตตาเลีย่น  
ยุคโควิด-19  “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน” ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2564   

ชมเชย ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายชาญวิทย์ ยาโน 
ได้เข้าร่วม เหรียญทองแดงการแขง่ขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ณ จังหวัดน่านและ 
จังหวัดแพร ่

ล าดับที่ 
12 

เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกรณ์ ปิงเมือง 
ได้เข้าร่วม เหรียญทองแดงการแขง่ขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ระดับ ปวส. ประเภท ทีม งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งท่ี 30 ณ จังหวัดน่านและ 
จังหวัดแพร ่

ล าดับที่ 
12 

เหรียญ
ทองแดง 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายณัฏฐพล อินตาค า 
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ 
ปวช. ประเภท ทีม 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสั้น  
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวายุภักดิ์ มากสุข 
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ 
ปวช. ประเภท ทีม 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสั้น  
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

ชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกาะออน ค าลือเลิศ 
การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ประเภท เดี่ยว 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสั้น  
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายชาญวิทย์ ยาโน 
การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสั้น  
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกรณ์ ปิงเมือง 
การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ทักษะอาชีพระยะสั้น  
ระดับอาชีวศึกษาภาค ภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 ประจ าปีการศึกษา 2564  
ณ จังหวัดพิจิตร 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายคเณศน์  มหามติร 
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐด์้านการประกอบ
อาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ระดับภาคเหนือ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวาที  วงค์ปัญญา 
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐด์้านการประกอบ
อาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”   
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ระดับภาคเหนือ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายยศชพนธ์  กันธะค า 
รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐด์้านการประกอบ
อาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ระดับภาคเหนือ  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกียรพงษ์  ดวงตา 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐด์้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตวั กล่องรับพัสดุอัจฉริยะ(Smart parcel 
receiving box) 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภาสกร  ยะมา 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐด์้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตวั กล่องรับพัสดุอัจฉริยะ(Smart parcel 
receiving box) 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวัชรพงศ์  แสวงสุข 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐด์้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตวั กล่องรับพัสดุอัจฉริยะ(Smart parcel 
receiving box) 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกิตติพงศ์  มณจีักร ์
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์้านการประกอบ
อาชีพ เครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายคเณศน์  มหามติร 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์้านการประกอบ
อาชีพเครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเรืองศักดิ์  มะโนจัย 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์้านการประกอบ
อาชีพเครื่องลับคมแบตตาเลี่ยน  
ยุคโควิด-19 “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอมรเทพฤทธิ์  ปันต๊ะ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย ์
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายอภิวัฒน์  ถ่ินล าปาง 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์้านพลังงานทดแทน
เพื่อการเกษตร  
ตู้อบผลผลติการเกษตร จากพลังงานแสงอาทิตย ์
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน”    
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายยุทธพร  สายกลิ่น 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์์เพื่อประโยชน์ตอ่
สาธารณะชน  ถังขยะฆ่าเชื้ออัจฉรยิะ“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกป้ัญหา
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกร  แก้วมลู 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์์เพื่อประโยชน์ตอ่
สาธารณะชน  ถังขยะฆ่าเชื้ออัจฉรยิะ“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกป้ัญหา
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสมศักดิ์  สง่าผากลุ 
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์์เพื่อประโยชน์ตอ่
สาธารณะชน  ถังขยะฆ่าเชื้ออัจฉรยิะ“นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแกป้ัญหา
ความยากจน”   การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายจิรวัฒน์ สรุิยะวงศ ์
ชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แกส๊โซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวัชกร สารบญุเป็ง 
ชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แกส๊โซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายธนากร หลงน้อย 
ชนะเลิศ  
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์แกส๊โซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกิตติศักดิ์   เต๋ต ี
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศิรสิทธ์ิ มหาวัน 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดเีซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวีระชัย สิงคะ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดเีซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอวิรุทธ์ ขันทอง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวุฒินันท์ ชุ่มใจศรี 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเกาะออน ค าลือเลิศ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 
ประเภท เดี่ยว 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกิตติชัย ดีพงษ ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีมระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายดนุพล ควรคิด 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสิทธิชัย ใจเงี้ยวค า 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะออกแบบและเขยีนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร ์ 
ระดับ ปวส. ประเภท เดีย่ว 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายไตรภพ แดงโซภา 
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ระดับ ปวส. ประเภท เดีย่ว  ระดบัอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายวุฒิพงศ์ รักศิลป ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเซน เทพประเสริฐ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอรรถภมูิ ห่วงศร 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.ศรสวรรค์ เข็มทอง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา  

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอัษฎา ศรีธนนชัย 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวชิราวุธ จอมภา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายไชยวัฒน์ อาสา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายพงศธร โกส ี
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเลิศนภัส ฟูแสง 
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. 
ประเภท ทีม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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นายวัฒนชัย ช่ืนจิตต ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายเกียรติพงษ์ ดวงตา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายนิติธาดา มีชัย 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวัชรพงศ์ แสวงสุข 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายกฤศกร หน่อค า 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส. ประเภท ทีม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายวายุภักดิ์ มากสุข 
ชนะเลิศ 
ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายณัฏฐพล อินตาค า 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายศุภกรณ์ ปิงเมือง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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นายชาญวิทย์ ยาโน 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายชลศักดิ์ กันทา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภัทรพล ทองไพจติร 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะไมโครคอนโทรลเลอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.บุษบา พงษ์สวัสดิ ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภูมรพี ทิศธรรม 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.ชาคริยา สมพะมิตร 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายอนุชา สมใจ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายภูมิพิพัฒน์ ขยันขาย 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายธวัชชัย ตาคะ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



50 

 

 
 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

น.ส.พรพรหม สุขแสง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.จันทร์นภา วาเพ็ชร ์
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.รุจริางค์ มนตะค ุ
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายปฏิภาณ ปัญญาคม 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.จอมจไุร บรรจง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.พัชราภา ศรีบุญเรือง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.เจนจริา แสนพลเรือน 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรผ์ลติหนังสือราชการ
ภายนอก 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.ชนิสา วาเพ็ชร 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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น.ส.สริภัทร พลเพ็ง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.สุพิชญา ขัดกันทะ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “The Marketing Challenge” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายก าธร มิ่งขวัญ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.วันวิสาข์ ค าภีระ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.พรธการต์ บุญเช้ือ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing 
Plan” 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.ศศิวิมล ทะล ิ
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.จินต์จฑุา ถาค าด ี
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.อรวิน เที่ยงประเสริฐ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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น.ส.ปรญิญา สมวรรณ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.บทม์รตัน์ ตันกูล 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายสรวิศ สุริยะ 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายพัชรพล ท าทอง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.ณัฐกมล อุ่นเอ้ย 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.กัญญารตัน์ เทพวัง 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหาร 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

นายคริษฐ์ บ ารุงธรรม 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

น.ส.ชยาการ ทองทา 
ชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ประกอบด้วย 3  มาตรฐาน 10 ประเด็นการประเมิน  
ดังนี้ 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ให้มีความรู้   มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 

ประกอบด้วยผลกำรประเมินดังนี้ 
1.1 ด้ำนควำมรู้ 

          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีพร้อมทั้งปฏิบัติและ
ข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
          ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ    
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ      
ตามบทบาท หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตส านึก รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
มำตรฐำนที่ 2   กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

                    สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบาย ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน ที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ประกอบด้วยผลกำรประเมินดังนี้  
                   2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

   สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้อง กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม      
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ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ ของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ    
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.2  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
             สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการ

พัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการ
และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรี ยนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล
ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 2.3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
          สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ 
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2.4  ด้ำนกำรน ำโนบำยสู่กำรปฏิบัติ 
          สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญ 

ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหารครู 
บุคลากร ทางกรศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน จากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.5  ด้ำนกำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ 
          สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยผู้บริหาร  ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้
ผู้เรียน เกิดการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ 
 

มำตรฐำนที่  3   กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
                     สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีการ
จัดท า นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย   

ประกอบด้วยผลกำรประเมินดังนี้ 
 3.1  ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
          สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.2  ด้ำนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  งำนวิจัย 
          สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ              
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที ่4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
    สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 

  4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
                 1) ผลสัมฤทธิ์ 
              รายงานผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่               
พึงประสงค ์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1.1)  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

จ านวน 641 คน 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
  1. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 91.38 
  2. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ร้อยละ 93.48 
ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับการยกย่องจากองค์กรและหน่วยงาน

ภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
  1.2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ จ านวน 24 คน 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 
ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 15.19 

ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภาคนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
ยกย่องสถานศึกษาที่มีผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
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4.1.2  ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

    1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1)  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เชิงปริมาณ : 1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็น  

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระจ านวน  700 คน 
   2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

หรือประกอบอาชีพอิสระจ านวน 40 คน 
เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคพะเยามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ 

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ  3  ดาว 
ผลสะท้อน : ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การยกย่อง 

วิทยาลัยเทคนิคพะเยามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ  

ผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา 3 ดาว ภายใต้ 
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา       

 
  1.2)  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

เชิงปริมาณ : ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1. ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศจ านวน 30 รายการ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจ านวน 4 รายการ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศล าดับ 1 จ านวน 3  รายการ   

  2. ระดับภาค จ านวน 30 คน โดยมีผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
จ านวน 18 รายการ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จ านวน 1 รายการ   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 1 รายการ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 1 รายการ 

  3. ระดับชาติ จ านวน 7 คน 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รายการ 

เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับชาติ 

ผลสะท้อน : วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้รับการยอมรับจากอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
และส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบรางวัลและ 
เกียรตบิัตรยกย่องชมเชย นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  
จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
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4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1)  ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน                            

 เชิงปริมาณ : 1.จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.ชัน้ปีที่ 3 ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 220 คน 
2.จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส.ชัน้ปีที่ 2 ที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 336 คน 

 เชิงคุณภาพ : 1. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 47.00 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 79.25 

 ผลสะท้อน : สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนกับ
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ 

 

    1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
 เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์     

จ านวน  1,349 คน   
 เชิงคุณภาพ : จ านวนนักเรียน 1,349 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้เรียน

ที่มี  คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีผล          
การประเมิน  อวท.เหรียญเงิน ระดับจังหวัด     

 ผลสะท้อน : นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมเข้าร่วมโครงการ
ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากองค์การ  
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
(อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา) 

 

  1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา       
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา             

ที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนสถานประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ       
จ านวน 338 คน    

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.ใน             
ปีการศึกษาที ่ผ ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ
หน่วยงานภาคร ัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือ    
ศึกษาต่อ ร้อยละ 43.49 

 
 
 

ผลสะท้อน : ผู้เรียนที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถศึกษาต่อและ
ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กร หน่วยงานภายนอก 

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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2) จุดเด่น 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ 3  ดาว 
3) จุดที่ควรพัฒนำ 
การพัฒนาโครงการเพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในการมีงานท า
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อ 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ควรมีโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีคุณลักษะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในการมีงานท าประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อ 

 

  4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
                 1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 เชิงปริมาณ : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดีเลิศ 

 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

 

  1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

 เชิงปริมาณ : สาขาวิชางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ  
สาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 2 สาขาวิชา 

 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีสาขาวิชางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมคือเป็นร้อยละ 0.02 
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ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ
ยอมรับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบพัฒนาหลักส ูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุง  รายวิชา  หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชา เพิ่มเติม เพื่อให้ ผู ้ เ รียนมีสมรรถนะ
อาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ทางเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน  

  
4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา  

การจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
         1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน สู่การปฏิบัติ 
ที่มีคุณภาพ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ : ครูที่จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติที่มี
คุณภาพ    มีผลการประเมินคุณภาพของแผนการเรียนรู้
มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการให้การยอมรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบครอบคลุม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรทุกระดับการศึกษา           
ที่จัดการเรียนการสอนอีกทั้งแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ     
ท าให้นักศึกษามีทักษะวิชาชีพจนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาชีพ 
ระดับจังหวัด ระดับภาคจนถึงระดับชาติ 

 
       1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

 เชิงปริมาณ : ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญและน าไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน    
จ านวน 100 คน 

 เชิงคุณภาพ : ครูผู ้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู ่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลสะท้อน : ผู ้เร ียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
วิชาชีพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 
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            1.3) การจัดการเรียนการสอน 
 เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน

จ านวน 100 คน 

  2.ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชาที่สอน 

จ านวน 100 คน   
  3.ครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการเรียนรู้ด้วย

เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 100คน    
  4.ครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและ    

แหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 100 คน  
  5.ครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ : ครูผู้ สอนมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนคิดเป็น           

ร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การ

ยอมรับการจัดการเรียนการสอน        
 
           1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
จ านวน 100 คน 

  2. ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 100  คน 

  3. ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้ มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน  100 คน 

  4. ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียน จ านวน  100 คน   

  5. ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอื่น ๆ จ านวน  100 คน 

 เชิงคุณภาพ : ครูผู้สอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลสะท้อน : ครูผู้สอนมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับขององค์กร หน่วยงานภายนอก
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 เชิงปริมาณ : 1. ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเอง จ านวน 95 คน และ

เข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพจ านวน 95 คน             
  2. ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 

จ านวน 95 คน                                           
  3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองจ านวน 95 คน 

และการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 95 คน 

  4.จ านวนครูผูส้อนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง จ านวน 95 คน 

และพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 95 คน 
  5.จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง จ านวน 10 คน 

และการพัฒนาวิชาชีพที ่ได้ร ับการยอมรับหรือเผยแพร่    
จ านวน 10 คน 

 เชิงคุณภาพ : จ านวนครูผู ้สอนได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 100 

 ผลสะท้อน : ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และบุคลากรในสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพ    

        
1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 

 เชิงปริมาณ : สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 
  ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 146 ห้อง                     

 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ต 
  ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100    

 ผลสะท้อน : ผู้เรียนมีความพึงพอใจที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน 
  การจัดการเรียนการสอนและ องค์กร หน่วยงานภายนอก 
  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับต่อคุณภาพการเข้าถึง 
  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอน    

ในชั้นเรียน 
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4.2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

   1) ผลสัมฤทธิ์ 
    1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการ 
  ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ                 
 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพ่ือบริหารจัดการสถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการ 
  จัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 

 

         1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
 เชิงปริมาณ : ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้ 
  เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                
 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
  โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม    
 ผลสะท้อน : จากการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    
ท าให้องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา 

  ใช้บริการอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ 
 
       1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
  การคมนาคม ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายในและ 
  : ระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนา    

อย่างต่อเนื่อง   
 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม    
 ผลสะท้อน  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  ภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

          
1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

 เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  คิดเป็นร้อยละ 85.72     
 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน 
  ระดับยอดเยี่ยม 
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 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และ     
ศูนย์วิทยบริการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

 
        1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 เชิงปริมาณ : ความเร็ว 450/150Mbps ของสัญญาณอินเทอร์เน็ต    
  และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และสถานศึกษา             
 เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีผลการประเมิน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  เพ่ือการใช้งานด้าน สารสนเทศภายในสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                 
 ผลสะท้อน : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับยอดเยี่ยม 
 
 4.2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
          1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

เชิงปริมาณ : 1. สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี   
  คิดเป็นร้อยละ 7.03                                                      
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ                        
ผลสะท้อน : ผู้ประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดมีส่วนร่วมในการจัดการ

อาชี วศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีนักศึกษา เข้ าฝึ กงาน              
ณ สถานประกอบการ ที่ร่วมท า MOU กับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา 

 

2) จุดเด่น 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับ บุคคล องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ผู้เรียน 
เกิดการพัฒนา การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกทั้งสถานศึกษายังสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถ  
ด้านการคิดวิเคราะห์ เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ประเทศ อาทิ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ              
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  การประกวดสะเต็มศึกษา  

3) จุดที่ควรพัฒนำ 
ควรมีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น การเพ่ิมจ านวนสาขาวิชางานที่มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ควรมีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น การเพ่ิมจ านวนสาขาวิชางานที่มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
 

  4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
            4.3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม      

เชิงปริมาณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา 

 
เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม                   
ผลสะท้อน : องค์กรภายนอกเชื่อมั่นในการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัย  
  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน  
  ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ และการประยุกต์ใช้    

 
               1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน     

 เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐          
 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการระดมทัพยาเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  ระดับคุณภาพระดับดีเลิศ                    
 ผลสะท้อน : สถานประกอบการมีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ 
  ของนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย 

                   
  1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา   

 เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสาจ านวน 22 กิจกรรม   
 เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  
  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ 
  ยกย่องสถานศึกษาในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา 
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4.3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
   1) ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 เชิงปริมาณ : ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  จ านวน 24 ชิ้นงาน                          
 เชิงคุณภาพ : 1. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ในระดับสถานศึกษา จ านวน 24 ชิ้นงาน 
  2. รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับจังหวัด จ านวน 8 ชิ้นงาน 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 4 รางวัล 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวน 2 รางวัล 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน  2 รางวัล 
  3. รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค จ านวน 2 ชิ้นงาน 
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จ านวน 1 รางวัล 
  ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง จ านวน 1 รางวัล 
  4.รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับชาติ จ านวน 1 ชิ้นงาน 
  ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน 1 รางวัล 
  5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ การแข่งขันทักษะ 
  การพัฒนาโปรแกรม Low code Platform ควบคุมสถานี 
  เครื่องจักรอัตโนมัติโดยบริษัท Locrey และ Festo             

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยกย่อง 
  สถานศึกษาน าผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
  หรืองานวิจัยของผู้เรียนไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่และมี  
  การน าไปใช้ในชุมชน 

 
2) จุดเด่น 
นักศึกษาสามารถจัดท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับ

สถานศึกษาในระดับอศจ. ระดับภาคและระดับชาติ สถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร          ทาง
การศึกษามีส่วนร่วมในการบริการชุมชนและจิตอาสา ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
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3) จุดที่ควรพัฒนำ 
นักศึกษาทุกสาขาวิชาควรมีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยเพ่ือน าไปแข่งขันระดับสถานศึกษา    

ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ สร้างกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือต่อยอดสู่การน าไปใช้งานได้จริง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ควรมีแผนงานในการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครู บุคลากร

และผู้เรียนรู้จักคิดค้นและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยสู่การน าไปใช้งานได้จริง 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา        
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1= (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100) /100 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100) / 25 68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 4 8 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 3 45 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 63 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 66.32 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
     ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)   
     ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละ
ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ดี(ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 4 12 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 74 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100) / 85 87.06 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนัก x
ค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 4 20 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 58 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100) / 65 89.23 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)       ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)       ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x
ค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ตำรำงที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนัก x 
ค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100)/45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X100) / 15 
 

80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 81.82 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 66.32 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 85.37 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 52 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 87.06 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 89.23 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 95 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 84.95 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)      ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00–79.99)     ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)         
      ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)       ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำ  

ที่ก ำหนดเพิม่เตมิ 

 

   สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

   6.1 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  6.1.1 กำรพัฒนำกำรคิดวิเครำะห์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ

จัดการอาชีวศึกษาการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 
2.5.1 ) เชิงปริมาณ  :  

   1. มีผลงานการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา จ านวน 8 ชิ้นงาน ได้รางวัลชนะเลิศจ านวน 4  รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    
จ านวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน  2 รางวัล  รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับภาค จ านวน 2 ชิ้นงาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3    
จ านวน 1 รางวัล รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดง จ านวน 1 รางวัล รางวัลที่ได้รับจากการประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยระดับชาติ จ านวน 1 ชิ้นงาน ได้รับรางวัลชมเชย     
ระดับเหรียญเงิน 1 รางวัล 

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ การประกวดการแข่งขันสาธิต
การเขียนโปรแกรม LOW CODE PLATFROM ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่         
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับชาติ โดยบริษัท Locrey และ Festo 

3. การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ 3 ดาว 
 2.5.2 ) คุณภาพ :สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการ  

คิดวิเคราะห์ โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับ บุคคล องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งสถานศึกษา          
ยังสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เข้าร่วม แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ในระดับ 
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและประเทศ อาทิ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การประเมิน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ การประกวดสะเต็มศึกษา เป็นต้น  

2.5.3 ) ผลสะท้อน : องค์กร สังคมให้การยอมรับว่าสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ 
ร่วมกับ บุคคล องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ อย่าง
เป็นระบบ โดยมีผลรางวัลการันตี 
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2) จุดเด่น 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับ บุคคล องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ อีกทั้งสถานศึกษายังสนับสนุนผู้เรียนที่มี
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เข้าร่วม แข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาคและประเทศ อาทิ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ การประกวดสะเต็มศึกษา  

3) จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรมีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น การเพ่ิมจ านวนสาขาวิชา

งานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   ควรมีส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น การเพ่ิมจ านวนสาขาวิชา

งานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ 2. โครงการฝึกอบรบหลักสูตร
ระยะสั้น 3. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
และบริการห้องสมุด 4. โครงการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแลมาตราฐานวิชชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 
ระดับอศจ ระดับภาค และระดับชาติ 2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ 

1. 1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
2. 2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน

นักศึกษา 3. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษา 4. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 5.โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาภายใต้โครงการลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา     
ปีการศึกษา 2564 6. โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าและศึกษาต่อภายใน 1 ปี  

3. 7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปี 2563 8.โครงการสถานศึกษา
คุณธรรม 9. โครงการประเมินหน่วยมาตรฐาน
องค์การนักวิชาชีพฯ   
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

2. 2. โครงการหลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1. โครงการพัฒนาจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับ
สถานประกอบการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. 2. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
บูรณาการหลักรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. 1. โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
สถานศึกษาโดย สม๕.2564 2. โครงการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. 1. โครงการติดตามความร่วมมือสถาน
ประกอบการ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. 1. โครงการเสริมสร้างและประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่ น ใหม่  โ ครงการประกวดงานวิ จั ย 
นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพะเยา ระดับภาค และระดับชาติ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ 
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