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1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 
1.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซลเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ  
2 ทักษะงานตัวถังและสีรถยนต์ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ  
3 ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ  
4 ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ  
5 ทักษะจักรยานยนต์ไฟฟ้า ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ชนะเลิศ  
6 ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  
7 ทักษะงานวัดละเอียด ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ  
8 ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
9 ทักษะมาตรวิทยามิติ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
10 ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 

11 ทักษะการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ CAD/CAM 

ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 

12 ทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
13 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
14 ทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
15 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชนะเลิศ 
16 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ปวช. สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ชนะเลิศ 
17 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ชนะเลิศ 
18 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้า 

ด้วยคอมพิวเตอร์ 
ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า ชนะเลิศ  

19 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรเมเบิ้ลลอจิก คอน
โทรเลอร์ PLC 

ปวส. สาขาไฟฟ้า/สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ  

20 ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง 
Intergrate Amplifier ก าลังขับไม่น้อยกว่า 30x30 
Watt 

ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์/
โทรคมนาคม/เทคโนโลยี

คมนาคม 

ชนะเลิศ 

21 ทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์/
โทรคมนาคม/เทคโนโลยี

คมนาคม 

ชนะเลิศ 
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1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 
1.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค (ต่อ) 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
22 ทักษะการแข่งขันการออกแบบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ 
ปวช. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์/

โทรคมนาคม/เทคโนโลยี
คมนาคม 

ชนะเลิศ 

23 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์/สาขาช่าง
โทรคมนาคม/สาขาวิชา

เมคคาทรอนิกส์/สาขาวิชา
เมคคาทรอนิกส์และ

หุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ 

24 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/
สาขาอิเล็กทรอนิกส์/

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ 

25 ทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/
สาขาอิเล็กทรอนิกส์/

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์ 

ชนะเลิศ 

26 ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ปวช. สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

27 ทักษะการจัดการ Cloud Computing ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์/สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

28 ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ปวช./ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์/สาขาวิชา
เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ 

29 ทักษะงานปูน ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
30 ทักษะงานไม้และงานสี ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
31 ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวช./ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ชนะเลิศ 
32 ทักษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/

สาขาช่างส ารวจ/สาขาวิชา
ช่างโยธา 

ชนะเลิศ 
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1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 
1.1) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และได้ไปต่อระดับภาค (ต่อ) 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
33 ทักษะสถาปัตยกรรม ปวช. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/

สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 
ชนะเลิศ 

34 ทักษะสถาปัตยกรรม ปวส. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 

ชนะเลิศ 

35 ทักษะงานคอนกรีต ปวส. สาขาวิชาโยธา/สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง 

ชนะเลิศ 

36 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช. วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ชนะเลิศ 

37 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 

38 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชนะเลิศ 

39 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 

ปวช./
ปวส. 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

40 
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) 

ปวช./
ปวส. 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

41 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 

ปวช./
ปวส. 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

42 
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 

ปวช./
ปวส. 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

43 
การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) 

ปวช./
ปวส. 

สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

44 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ปวช./
ปวส. 

สามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

45 การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Demonstration Contest) 

ปวช./
ปวส. 

สามัญ สัมพันธ์ ชนะเลิศ 

46 การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM 
Education)  

ปวส. สามัญ สัมพันธ์ 
 

ชนะเลิศ 
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 1.2) ผลงานด้านการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคเลย ที่ได้รับ

รางวัลระดับภาค และได้ไปต่อระดับชาติ 
 

ที ่ ทักษะวิชาชีพ ระดับ สาขาวิชา/งาน รางวัล 
1 ทักษะงานวัดละเอียด  ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
2 ทักษะมาตรวิทยามิติ  ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ชนะเลิศ 
3 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชนะเลิศ 
4 ทักษะสถาปัตยกรรม  ปวส. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชนะเลิศ 

5 ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ปวช. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1  
6 

ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW  
ปวส. 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
7 

ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม  
ปวส. 

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
 
 


