
    
 
 

 

 

 

 

 

ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562  
 

1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562  
 1.2) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคเลย ชนะ
ระดับภาค และได้ไปต่อระดับชาติ 
ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน อันดับที่ 2 
2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่ 2  
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่ 2 

4 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. 
แผนกวิชาการก่อสร้าง 
(สถาปัตยกรรม) 

อันดับที่ 5 

 
2.2) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคเลย ระดับชาติ 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน อันดับที ่1 
2 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที ่1 
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที ่3 

4 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. 
แผนกวิชาการก่อสรา้ง 
(สถาปัตยกรรม) 

อันดับที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 

 

 

 

 

ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 
 
1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลย ชนะระดับ          
 อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.เลย) 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
2 ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
3 ทักษะงานปรับอากาศ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
4 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
5 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
6 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
7 ทักษะงานกลงึ ชิ้นงาน ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
8 ทักษะเขยีนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 

9 
ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ Cad-Cam 

ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 

10 ทักษะมาตรวิทยามิติ ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
11 ทักษะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
12 ทักษะงานเชื่อม Smaw&Gtaw ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 

13 
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เชื่อม 

ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 

14 ทักษะงานเชื่อม Smaw&Gtaw&Gmaw ปวส. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 

15 
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงาน
เชื่อม 

ปวส. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 

16 ทักษะการติดต้ังและควบคุมไฟฟ้า ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ชนะเลิศ 
17 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ชนะเลิศ 

18 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC  

ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ชนะเลิศ 

19 
ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียน
แบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์  

ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ชนะเลิศ 

20 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย
เสียง 

ปวช. 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ 

21 ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศ 



    
 
 

 

 

 

 

 

22 
ทักษะออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศ 

23 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศ 
24 ทักษะเมคคาทรอนิกสแ์ละหุ่นยนต์ ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศ 
25 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชนะเลิศ 
26 ทักษะการทำหุ่นจำลอง ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
27 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
28 ทักษะงานคอนกรีต ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
29 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 
30 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 

31 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

32 ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ  ปวช. 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

33 ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ปวส. 
แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

34 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ชนะเลิศ 
35 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
36 การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 

37 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ไทย 

ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 

38 การประกวดมารยาทไทย ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 

39 
การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
EDUTION) 

ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 

40 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
41 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
42 การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
43 วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R  ปวช./ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
44 ประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R  ปวช./ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 

 
 
 



    
 
 

 

 

 

 

 

 2) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลย ชนะระดับ   
             ภาค และได้ไปต่อระดับชาติ 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะการทำหุ่นจำลอง ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
2 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 
3 ทักษะงานฝึกฝีมือ  ปวช. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ชนะเลิศ 
4 ทักษะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน รองชนะเลิศอันดับ 1  

5 
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ
งานเชื่อม 

ปวส. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ รองชนะเลิศอันดับ 1  

6 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญเงิน 
7 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 

8 
การประกวดผลงานสะเต็มศกึษา 
(STEM EDUTION) 

ปวส. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เหรียญเงิน  

9 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เหรียญเงิน 
10 ทักษะมาตรวิทยามิติ ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน รองชนะเลิศอันดับ 2 

11 
ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ
งานเชื่อม 

ปวส. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ รองชนะเลิศอันดับ 2  

12 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC  

ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เหรียญทองแดง 

13 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญทองแดง 
14 สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหรียญทองแดง  

15 
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลาย
มิต ิ

ปวช. 
แผนกวิชาเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 
รองชนะเลิศอันดับ 2  

16 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เหรียญทองแดง 
17 การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เหรียญทองแดง 
18 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เหรียญทองแดง 
19 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง ปวช. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 2  
 


