
             
 
 

 

 

 

 

 

3) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานปูน  ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
2 ทักษะหุ่นจ าลอง ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
3 ทักษะงานไม้  ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
4 ทักษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
5 ทักษะงานคอนกรีต ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
6 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม  ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
7 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ  
8 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 
9 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 
10 ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชนะเลิศ 
11 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชนะเลิศ 
12 ทักษะการเขียนโปรแกรม PLC  ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชนะเลิศ 
13 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบ

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ปวส. 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชนะเลิศ 

14 ทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
15 ทักษะงานตรวจสอบและวัสดุงานเชื่อม PT  ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
16 ทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW&GMAW ปวส. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
17 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม 

MT,VT  
ปวส. 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 

18 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  
19 ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  
20 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ปวช. 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  

21 ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ปวส. 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  

22 ทักษะมาตรวิทยามิติ ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  
23 ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล

ด้วยคอมพิวเตอร์  
ปวส. 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  



             
 
 

 

 

 

 

 

3) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค (ต่อ) 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
24 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ชนะเลิศ 
25 ทักษะออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุม

อุปกรณ์ 
ปวช. 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
/ เมคคาทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ 

26 ทักษะประกอบและตรวจสอบซ่อมเครื่องขยาย
เสียง 

ปวช. 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  

/ เมคคาทรอนิกส์ 
ชนะเลิศ 

27 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ปวช. 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
/ เมคคาทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ 

28 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
ปวส. 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
/ เมคคาทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ 

29 
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
/ เมคคาทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ 

30 
ทักษะออกแบบวงจรอเิล็กทรอนิกส์ ปวส. 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
/ เมคคาทรอนิกส์ 

ชนะเลิศ 

31 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. 

แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

32 
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ปวช. 

แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

33 
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ปวส. 

แผนกวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

34 ทักษะงานจักรยานยนต์ ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
35 ทักษะงานปรับอากาศ ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
36 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
37 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
38 ทักษะงานตัวถังและสี  ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ 
39 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
40 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
41 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
 



             
 
 

 

 

 

 

 

3) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค (ต่อ) 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
42 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  
43 การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  
44 การประกวดมารยาทไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  
45 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  

(STEM EDUCATION) 
ปวช. 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  

46 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา  
(STEM EDUCATION) 

ปวส. 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  

47 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  
48 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ  
49 การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
50 การประกวดร้องเพลงสากลหญิง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 
51 การประกวดวงดนตรีสากล  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชนะเลิศ 

 

3.2) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลย ทีไ่ด้รับ
รางวัลระดับภาค และได้ไปต่อระดับชาติ 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อันดับที่ 1  
2 ทักษะการท าหุ่นจ าลอง  ปวช. แผนกวิชาสถาปัตยกรรม อันดับที่ 1  
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่ 1 
4 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบแบบไมท่ าลาย PT  ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อันดับที่ 2 
5 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า อันดับที่ 3  
6 ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม  ปวส. แผนกวิชาสถาปัตยกรรม อันดับที ่3 
7 ทักษะมาตรวิทยามิติ และทักษะงานวัดละเอียด ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน อันดับที่ 3  

 

 
 
 
 



             
 
 

 

 

 

 

 

3.3) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ 
ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานเชื่อม SMAW&GTAW ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อันดับที่ 1  
2 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบแบบไมท่ าลาย PT ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อันดับที่ 1  
3 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่ 2  

 
4) ข้อมูลงานวิจัย 
  รายงานวิจัยของครูผู้สอน จ านวน 2 เล่ม ต่อปีการศึกษา  
 
5) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

5.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ
รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะการท าหุ่นจ าลอง ปวช. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง อันดับที่ 1 
2 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่ 1 
3 ทักษะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน อันดับที่ 1 
4 ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อันดับที่ 2  

 

5.2) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ
รางวัลระดับภาค และได้ไปต่อระดับชาติ 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับที่ 2  
2 ทักษะการตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ อันดับที่ 3  
3 ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า อันดับที่ 3  
4 ทักษะมาตรวิทยามิติ ปวส. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน อันดับที่ 3  

 

5.3) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ งดการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 
6) ข้อมูลงานวิจัย 
  รายงานวิจัยของครูผู้สอน จ านวน 2 เล่ม ต่อปีการศึกษา  


