
 

 

ตัวบงชี้ 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขา

รวมการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือ

หนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา    

2. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด    

3. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค    

4. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ    

5. ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 

หมายเหต ุ

1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน 

เหรียญทองแดง หรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย    

2. การแขงขันระดับนานาชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของหนวยงาน หรือองคกร  

ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แขงขันของสถานศึกษาที่จัดขึ้น

เอง โดยรวมกับตางประเทศ หรือเขารวมกับสถานศึกษาในตางประเทศ 

การตรวจสอบขอมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพใน

การเขารวม การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ    



 

 

2. ผลการประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด หรือ เขารวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

   เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 3 3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายเอกชัย     ใจเมคา 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.  นายปฏิพล คนไว 

  ๒. นางสาวอัญจารีย  เรืองศร ี

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.5 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 5 ไมมี 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 4 ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 3 ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 2 ม ี

มีผลการประเมินตามขอ 1 ม ี

 



 

 

มีผลการประเมินตามขอ 1 และ ขอ 4 คาคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ดานทักษะและการประยุกตใช ใหสถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูสําเร็จ

การศกึษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคดานทักษะและการประยุกตใช ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาอาชีวศกึษา ดังนี้ 

ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ดานทักษะและการประยุกตใช 

เชิงปริมาณ :  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ   

วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดย

การนําความรูในสาขาวิชาชีพ เขาประกวดแขงขันทักษะในแตละรายการ ปรากฏผลจากการเขารวม

การประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

หรือหนวยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีจํานวนผูเรียนที่

ไดรับรางวัล ดังนี้ 

รายการแขงขัน จํานวนผูเรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขัน (คน) 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

1.การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ระดับสถานศึกษา ๗๔ ๖๔ ๔๘ 186 

ระดับจังหวัด 14 23 12 49 

ระดับภาค 3 2 0 5 

ระดับประเทศ 2 3 0 5 

๒.การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุมภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

การแขงขันทักษะวิชาชีพและกีฬาฯระดับชาติ 39 39 21 99 



 

 

 

 สรุปผลเชิงปริมาณ :  จํานวนผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพทั้งหมด ๓๕๓ คน  

เชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ                                      

 วิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ของตนเองโดยการนํา

ความรูในสาขาวิชาชีพ เขาประกวดแขงขันทักษะในแตละรายการ ปรากฏผลจากการเขารวมการประกวด 

แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด หรือหนวยงานอื่น ๆ      

ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีรายละเอียดของรางวัลที่ไดรับแยกตาม

ประเภทการแขงขัน ดังนี ้

๑. สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา

จํานวนทั้งสิ้น ๓๑ รายการจํานวนผูเรียนที่ไดรับรางวัลในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1๘6 คน 

๒. การแขงขัน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการประกวด

แยกเปนระดับ ดังนี ้ 

2.1 ผลการแขงขัน การแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับ

จังหวัด ประจําปการศึกษา 256๒ ระหวางวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สรุปผลการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด  ๘ เหรียญทอง  1๒ เหรียญเงิน   

๖ เหรียญ ทองแดง  รวมทั้งสิ้น  2๖  เหรียญ ดังนี้ 

 เหรียญทอง ๘ เหรียญ 

๑. ทักษะประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที ่(Mobile Amplifier) 

๓.การแขงขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป 2563 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

การแขงขันรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ระดับชาติ 0 6 3 9 

รวมจํานวนผู เรียนท่ีไดรับเหรียญรางวัลจากการ

แขงขัน  
๑๓๒ 1๓๗ ๘๔ ๓๕๓ 



 

 

๒. ทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( E-commerce ) 

๓. การประกวดรองเพลงไทยสากล หญิง 

๔. ทักษะการนําเสนอขายสินคา " The Marketing Challenge " 

๕. การประกวดพูดในที่สาธารณะเปนภาษาอังกฤษ ( English Public Speaking Contest ) 

๖. ทักษะการจัดทํารายการนําเท่ียว 

๗. ทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา 

๘. ทักษะการแขงขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 

เหรียญเงิน ๑๒ เหรียญ 

๑. ทักษะการนําเสนอรายการนําเท่ียวในฐานะมัคคเุทศกทองถ่ิน 

๒. การประกวดรองเพลงสากล หญิง 

๓. การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง หญิง 

๔. ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน 

๕. ทักษะโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 

๖. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender 

๗. ทักษะงานรถจักรยานยนต 

๘. ทักษะการใชคอมพิวเตอรในงานบัญช ี

๙. การประกวดสุนทรพจนภาษาไทย 

๑๐. ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 

๑๑. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 

๑๒. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 

เหรียญทองแดง ๖ เหรียญ 

๑. การประกวดมารยาทไทย 

๒. การประกวดรักการอาน ( ภาษาไทย ) 

๓. ทักษะกลยุทธการตลาดเชิงสรางสรรค " Creative Marketing Plan " 

๔. ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบไฟฟาดวยคอมพิวเตอร 

๕. ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน 

๖. ทักษะงานเครื่องยนตดีเซล 



 

 

2.2 ผลแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาคเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒   วันที่ 

๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ จังหวัดสุโขทัย สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค  ได ๓ รางวัลดังนี้ 

1. การแขงขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  ไดรับรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง  

2. การแขงขันทักษะการจัดทํารายการนําเที่ยว (ปวส.) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

เหรียญทอง  

3. การแขงขันทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 

เหรียญเงิน  

ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดผานการคัดเลือกเปนตัวแทนภาคเหนือ เขา

แขงขันในระดับชาติ วันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดรอยเอ็ด 

2.3 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ  ประจําปการศกึษา ๒๕๖๒            

วันที่ ๓๐ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ ณ จังหวัดรอยเอ็ด สรุปผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น ระดับชาติ  ได ๓ รางวัลดังนี้ 

๑. การแขงขันทักษะการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  ไดคะแนน ๙๒.๓๖ 

คะแนน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญทอง ระดับประเทศ  

๒. การแขงขันทักษะการจัดแสดงสินคาและบริการลูกคา ไดคะแนน ๘๓.๘ คะแนน ไดรับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่ ๓ เหรียญเงิน ระดับประเทศ 

๓. การแขงขันทักษะการจัดทํารายการนําเที่ยว (ปวส.) ไดคะแนน ๘๗.๕๖ คะแนน ได อันดับที่ ๗ 

เหรียญเงิน ระดับประเทศ    

 

 3. การแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศกึษาอาชีวศกึษาเอกชน     

          ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ จํานวน 60 รายการ  



 

 

ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 40 ชิ้น จากผลการแขงขันวิทยาลัยฯ ไดรับเหรียญรางวัลทั้งหมด 

83 เหรียญ เหรียญทอง 27 เหรียญ เหรียญเงิน 35 เหรียญ เหรียญทองแดง 21 เหรียญ 

ตารางสรุปผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ สถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2563 ณ จังหวัดเชยีงใหม 

ที ่ รายการแขงขัน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญ

ทองแดง 

ทักษะวิชาชีพ    

 ทักษะงานฝกฝมือ    

  ทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร    

  ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา    

  ทักษะการออกแบบระบบไฟฟาและเขียนแบบดวย

คอมพิวเตอร 

   

  ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส    

  ทักษะการประกอบและตรวจซอมเครื่องขยายเสียง    

  ทักษะงานดิจิทัล    

  ทักษะงานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร    

  ทักษะงานเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน    

  ทักษะงานจักรยานยนต    

  ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน    

  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    

  ทักษะองคประกอบศิลปสําหรับงานคอมพิวเตอร    

  ทักษะโปรแกรมกราฟก    

   



 

 

  ทักษะคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

(ปวช.) 

   

  ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต    

  ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    

  ทักษะการประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟแวร    

  ทักษะเทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร    

  ทักษะการพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ปวช.)    

  ทักษะการพิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (ปวส.)    

  ทักษะการพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร    

   

  ทักษะการพิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร    

   

  ทักษะเทคนิคการนําเสนอการขาย    

  ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ    

  ทักษะมัคคเุทศก ( ปวช.)    

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําทองเที่ยว ( ปวช.)    

  ทักษะปฏิบัติการจัดนําเที่ยว ( ปวช.)    

  ทักษะมัคคเุทศก (ปวส.)    

  ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําทองเที่ยว (ปวส.)    

  ทักษะปฏิบัติการจัดนําเที่ยว (ปวส.)    

  ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม    



 

 

  ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม    

  ทักษะบารและเครื่องดื่ม    

  ทักษะการจัดการภัตตาคาร    

กีฬา    

  บาสเก็ตบอล ชาย    

  บาสเก็ตบอล หญิง    

  วอลเลยบอล หญิง    

  เซปคตะกรอ ชาย    

การประกวด    

  การประกวดมารยาทไทย    

  การประกวดรองเพลงลูกทุงหญิง    

  การประกวดรองเพลงไทยสากลชาย    

  การประกวดรองเพลงไทยสากลหญิง    

  การประกวด เดือน    

  การประกวด สาวหลอ    

นวัตกรรม    

 Smart home Consumer    

 เครื่องยิงกระดาษ Paper shoot    

 อุปกรณดักจับแมงมัน     

 เครื่องใหอาหารปลา IOT     



 

 

 เตายางเอนกประสงค     

 เครื่องตัดหญาไรคนขับ    

 เครื่องพนยาแบบรถเข็น    

 โรงปลูกผักออแกนิค    

 เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ     

 ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 2 ระบบ     

 ผงโรยขาว ตราหัดกินเห็ด     

 ผักดอง ตราซาเชนงิ     

 น้ําพริกตํานานแหงขุนเขา    

 ทารตเมี่ยงคํา     

 คุกก้ีตําลึง    

 ฮักเมาขางกลอง     

 Sweet จี๊ดจาดดด     

 โยเกิรตบัวหิมะพรอมดื่มผสมน้ํามะมวง    

 น้ําผลไมนานะ    

 ไขมุกเลกเก     

 แรมโบอบกรอบ     

 ไสอ่ัวหมูพริกหมาลา    

 2PN ENERGY BAR    

 แอปพลิเคชันสําหรับบุคคลท่ีอาการเกิดโรคซมึเศราฯ    



 

 

 เว็บไซตสวนตระกูลเฮ็งฯ     

 เปลี่ยนสีหลอดไฟฯ     

 เกมสโอฬาร (Oran Revised Game)     

 น้ํายาขจัดคราบจากเปลือกสม     

 Scrub Ninjin สครับนินจิน    

 ปมฉีดยาอัตโนมัติ    

 พัชชี่ สเปรยดับกลิ่นเทา    

 ถานดับกลิ่น Charcoal Model     

 ครีมขัดอเนกประสงค Mr.Clean    

 สามสหายไลยุง     

 

 4. ไดรับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๓ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

ดวย สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดจัดใหมีกิจกรรมการประกวดโครงการรางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๓ “วันนักประดิษฐ” เพ่ือเปนเวทีในการนําเสนอผลงานของนัก

ประดิษฐรุนใหมในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ใหไดมีโอกาสไดแสดงแนวคิดและ

ความสามารถในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถนํามาใชขับเคลื่อน การ

พัฒนาทุกมิติเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และศักยภาพของประเทศ และสามารถกาวเขาสูการเปน

นักวิจัย นักปะดิษฐในอนาคต  

โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๖๓ “วันนักประดิษฐ” ไดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑ 

– ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยทาง

วิทยาลัยฯ ไดสงผลงานสิ่งประดิษฐ เขารวมประกวดและไดรับรางวัล ๔ รายการ ดังนี ้

 



 

 

กลุมเกษตรและอาหาร 

๑. ผงเห็ดโรยขาวตราหัดกินเห็ด       ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

๒. รถตัดหญาไรคนขับ      ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

๓. โยเกิรตบัวหิมะ พรอมดื่ม ผสมน้ํามะมวง  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

กลุมพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ 

๔. ตูอบพลังงานแสงอาทิตย 2 ระบบ    ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

 

สรุปผลเชิงคุณภาพ : ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพในแตละระดับ           

                 

 ผลสะทอน :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการ ยอมรับ  ยกยอง 

 สถานศึกษาในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียน       

 

จากการท่ีวิทยาลัยมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชทักษะ

และการประยุกตใชในดานวิชาชีพของผูเรียนในการเขารวมประกวด แขงขัน ทักษะในแตละระดับ  ซึ่ง

ไดผลเปนท่ีนาพึงพอใจ ไดรับรางวัลการยอมรับ ในวงกวาง ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ 

ดังนี้ 

1. ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ที่จังหวัดสุโขทัย จํานวน 4 รายการ 

ระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม 

ระดับสถานศึกษา ๗๔ ๖๔ ๔๘ 186 

ระดับจังหวัด 14 23 12 49 

ระดับภาค 3 2 0 5 

ระดับประเทศ 41 48 24 113 



 

 

2. ไดรับการคัดเลือกใหเปนตัวแทนอาชีวศึกษาภาคเหนือ เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พ้ืนฐาน และหลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ที่จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 3 รายการ 

3. ไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ สถานศึกษา

อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 ซึ่งไดรับ ๒๗ เหรียญทอง ๓๕ เหรียญเงิน   ๒๑

เหรียญ ทองแดง รวมทั้งสิ้น  ๘๓  เหรียญ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน

แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4. ไดรับรางวัลนักคิดสิง่ประดิษฐรุนใหม ระดับชาติ ประจําป 2562 ซึ่งผลการแขงขัน ไดรับ ๓ เหรียญ

เงิน   ๑ เหรียญ ทองแดง รวมทั้งสิ้น  ๔  เหรียญ จัดโดยสาํนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

 

จุดเดน 

1. วิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนใหผูเรียนไดเขาแขงขันทักษะวิชาชีพทุกรายการทั้งรวมกับวิทยาลัย

อาชีวศกึษาภาครัฐบาล ระดับ จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และ การแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 

๓๑ และกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาเอกชนกลุมภาคเหนือ  ในพระราชูปถัมภสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

2. นักศึกษาผูเขาแขงขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น รวมกับอาชีวศึกษา

ภาครัฐบาล นักศึกษาของวิทยาลัยสามารถชนะการแขงขันและและเปนตัวแทนของอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ และไดรางวัลระดับชาติ 

3. นักศึกษาตัวแทนของวิทยาลัยท่ี รวมการแขง ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น 

ระดับชาติ ในหลายรายการ สามารถทําผลงานไดอยางยอดเยี่ยม ไดรับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญ

ทอง 

 

 



 

 

จุดควรพัฒนา 

1. เรื่องงบประมาณสําหรับโครงการ เนื่องจากวิทยาลัยไดเขารวมการแขงขันทักษะและนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐทุกรายการ จึงทําใหใชงบประมาณในการแขงขันสูงและไมไดงบประมาณจากรัฐบาลที่ไม

เพียงพอทําใหมีผลกระทบในบางรายการท่ีไดเปนตัวแทนการแขงขันในระดับภาคตองถอนตัวจากการ

แขงขันเนื่องจากขาดงบประมาณ 

2. การแขงขันมีทั้งรายการของรัฐบาลและเอกชนทําใหตองใชเวลาในการฝกซอมเปนระยะเวลา

ตอเนื่องกันทําใหมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาที่เปนตัวแทน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา                                                                                                                                                                                                                         

1. ควรมีการหางบประมาณทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนการแขงขัน 

2. ควรจัดสรร คัดเลือกรายการแขงขันที่จะเขารวมอยางดี เพ่ือจัดสรรเวลาการฝกซอมไมใหกระทบ      

ตอการเรียนการสอนของอาจารยและผูเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


