บทนา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ประวัติวิทยาลัย
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นมา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534 บนเนื้อที่
5 ไร่ ในนาม “โรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี” และได้รับยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี” เมื่อวันที่ 7
มิถุนายน 2534
2. สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีเนื้อที่เป็นสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ
1. สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน
ตาบลท่าศาลา อาเภทเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 0-3642-0950
โทรสาร 0-3678-4833 Website www.lopburiptc.ac.th
E-mail Address : Lopburi07ptc@hotmail.com
2. สถานที่ตงั้ บ้านพักข้าราชการและนักการภารโรง มีเนื้อที่ 3 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ 1
ถนนพิบูลสงคราม ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
3. ปรัชญาวิทยาลัย
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม”
ความหมายปรัชญา
พัฒนาฝีมือ
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพมีการพัฒนาฝีมือเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้
ยึดถือคุณธรรม
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ก้าวนาวิชาการ
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนที่ทันสมัยและทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สร้างงานเพื่อสังคม คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพรู้จักบาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม ส่วนรวม
4. วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

5. พันธกิจ
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5.1 จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของ
ผู้เรียนชุมชน และสถานประกอบการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
5.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชุนและสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
5.4 ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. นโยบายวิทยาลัย
6.1 เปิ ด สอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) หลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสู ง
(ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
และหลักสูตรพิเศษ (โครงการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ)
6.2 จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เสริมสร้างคุณวุฒิ
ให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
6.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
(สมศ.)
6.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนผู้สอน การประดิษฐ์คิดค้นทาโครงการ โครงงานและวิจัย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น
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7. ระบบโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
นายชานาญ ธรรมไชย

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

นายอนุชาติ อุนะพานัก

รองผู้อานวยการฝุายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ

นายวสันต์

รองผู้อานวยการฝุายพัฒนานักเรียนนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

แสงนิล
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8. ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา
8.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีงบประมาณ 2555
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานช่างไฟฟูากาลัง
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

ภาคเรียนที่ 2/2554
ปี 1
ปี 2
ปี 3

รวม

ภาคเรียนที่ 1/2555
ปี 1
ปี 2
ปี 3

รวม

46

27

48

121

43

28

38

109

12
17

7
8

21
15

40
40

17
27

4
14

13
7

34
48

6
14
95

8
50

12
96

26
14
241

12
22
121

14
60

7
65

33
22
246

8.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์
สาขาวิชา/สาขางาน
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานเครื่องกลไฟฟูา
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
- สาขางานการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
รวม

ภาคเรียนที่ 2/2554
ปี 1
ปี 2

รวม

ภาคเรียนที่ 1/2555
ปี 1
ปี 2

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

12

-

-

-

-

14

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

26

-

-

-
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8.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม (คู่ขนาน)
สาขาวิชา/สาขางาน

ภาคเรียนที่ 2/2554
ปี 1
ปี 2
ปี 3

สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

รวม

ภาคเรียนที่ 1/2557
ปี 1
ปี 2
ปี 3

รวม

-

-

9

9

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

-

-

-

22

22

-

-

-

-

ภาคเรียนที่ 2/2554
รุ่นที่ 68 รุ่นที่ 69

รวม

8.4 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ประเภทวิชาพณิชยการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเลขานุการ
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์
- สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ประเภทวิชาคหกรรม
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
- สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์
- สาขาวิชาเสริมสวย
- สาขาวิชาการจัดดอกไม้แบบ
สากล
รวม

ภาคเรียนที่ 1/2555
รุ่นที่ 70 รุ่นที่ 71

รวม

61
35
16
0

67
74
21
0

128
109
37
0

0
55
0
0

90
18
0
0

145
18
0
0

38
0

22
0

60
0

40
0

34
0

74
0

19

0

19

0

0

0

74
50
17
56
0

68
45
24
63
14

142
95
41
119
14

70
53
17
60
0

64
49
16
56
12

134
102
33
116
12

366

398

764

295

339

634
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8.5 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
รายวิชา
1. ประดิษฐ์ของชาร่วยฯ
2. ช่างจักรยานยนต์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
5. ช่างปรับอากาศรถยนต์
6. ช่างบารุงรักษาจักรยานยนต์
7. ดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร
8. คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
9. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟูา
ภายในบ้าน
10. การร้อยคริสตัล
11. พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
รวม

ภาคเรียนที่
2/2554
36
25
348
16
16
248
29
52
770

ภาคเรียนที่
1/2555
32
39
37
26
38
57
229

รวม
68
25
348
16
16
39
37
248
55
38
109
999

8.6 หลักสูตรพิเศษ
รายวิชา
โครงการฝึกอบรมอาชีพ (108 อาชีพ)
- กิจกรรมสอน 108 อาชีพ
รวม

ภาคเรียนที่
2/2553

ภาคเรียนที่
1/2554

รวม

820
820

780
780

1,600
1,600
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9. ข้อมูลบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2555
9.1 อัตรากาลัง
ผู้บริหาร
จานวน
ข้าราชการครู
จานวน
พนักงานราชการ
จานวน
ลูกจ้างประจา
จานวน
ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน
ครูพิเศษทาการสอน
จานวน
รวม
จานวน
9.2 วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
11
1
6
15
13
49

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

13
24
12
49

คน
คน
คน
คน

10. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
10.1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานช่างไฟฟูากาลัง
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
10.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์
10.2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขางวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
10.2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาการบัญชี
 สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์
10.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยม (คู่ขนาน)
10.3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่

8
 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
10.3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
10.4 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
10.4.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาช่างยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟูากาลัง
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10.4.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
10.4.3 ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
10.5 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
10.5.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
10.5.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
10.5.3 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
10.6 หลักสูตรพิเศษ
10.6.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ (สอน 108 อาชีพ)
11. ข้อมูลทรัพยากร
11.1 อาคารสถานที่
11.1.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
11.1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
11.1.3 อาคารสานักงานและหอประชุม
11.1.4 บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7 – 8
11.1.5 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 5 หน่วย
11.1.6 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 7 หน่วย
11.1.7 บ้านพักภารโรงชั้นเดียว 2 หน่วย
11.1.8 ห้องน้า-ห้องส้วม
11.1.9 รางระบายน้า ค.ส.ล.
11.2.0 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

งปม. 2534
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2549
งปม. 2549
งปม. 2553

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ราง
หลัง
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แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ทางไปสระบุรี

ถนนพหลโยธิน
1

4

2

3

5
7
6

8
11
9
12

หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6
หมายเลข 7

พระพุทธรูปประจาวิทยาลัยฯ
ปูอมยาม
พระวิษณุกรรม
ศูนย์บ่มเพาะ
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
อาคารชั่วคราว
อาคารชั่วคราวแผนกวิชาช่างช่างยนต์

10
13

หมายเลข 8
หมายเลข 9
หมายเลข 10
หมายเลข 11
หมายเลข 12
หมายเลข 13

เสาธง
งานพัสดุกลาง
อาคารสานักงาน และหอประชุม
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
ห้องน้านักศึกษา
โรงอาหาร
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11.2 งบประมาณประจาปี 2555 ดังนี้
11.2.1 งบประมาณ รายรับ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
โครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ
อุดหนุนโครงการคุณธรรมนาความรู้
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์
อุดหนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ
อุดหนุนกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ฯ
- งบเงินบารุงการศึกษา
รวม
11.2.2 งบประมาณ รายจ่าย
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
โครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ
อุดหนุนโครงการคุณธรรมนาความรู้
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์
อุดหนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ
อุดหนุนกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ฯ
- งบเงินบารุงการศึกษา
รวม

จานวน

6,848,976.14

บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

854,800.00
250,600.00
3,817,600.00
1,405,600.00
2,200,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,840,800.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
4,250,446.84
21,718,822.98

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน

6,848,976.14

บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

854,799.31
250,591.29
3,817,595.68
1,405,600.00
2,199,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1,839,924.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.00
0.00
3,225,969.88
20,692,956.30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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11.2.3 งบประมาณคงเหลือจ่ายสุทธิ
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
ปวช.
ปวส.
ระยะสั้น
โครงการตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
- งบลงทุน
- งบอุดหนุน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ
อุดหนุนโครงการคุณธรรมนาความรู้
อุดหนุนโครงการสิ่งประดิษฐ์
อุดหนุนโครงการค่ายอาสาพัฒนาฯ
อุดหนุนกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้ฯ
- งบเงินบารุงการศึกษา
รวม

จานวน

0.00

บาท

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

0.69
8.71
4.20
0.00
500.00
876.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,024,476.96
1,025,866.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12. สภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนตาบลท่าศาลา
อาเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งเป็นเขตชุมชนเมืองที่ราบลุ่ม ด้านเหนือมีเทือกเขาสามยอด เขาหนีบ ด้านทิศใต้เป็นที่ราบ ด้านทิศ
ตะวันออกมีลาห้วยอ่างซับเหล็ก ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ 5.1 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,187.5 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือติดกับตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ตดิ กับตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดกับตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดกับตาบลปุาตาล อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ข้อมูลอาชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา
ข้อมูลสถานที่สาคัญ หมวดการทางลพบุรี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
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13. เกียรติยศและชื่อเสียงของสถานศึกษา
ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2543 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

2544
2545

ประเภท / เรื่อง
การประกวดกระทงประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2543
จากเทศบาลเมืองลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ วิชาช่างเสริมสวย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 42 กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 มกราคม 2543
รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทหลักสูตรพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 42 กลุ่มภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30 มกราคม 2543 จาก
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ 1
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษวิชา
ช่างเชื่อมไฟฟูา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 48
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลที่ 1
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษวิชาเสริมสวย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 49 ภาคกลางและภาคตะวันออก
จังหวัดปทุมธานี จากนายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ 3
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 49 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัดปทุมธานี
รางวัล กองร้อยลูกเสื อวิสามัญ ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ กรมอาชีวศึกษา
ดีเด่น
ครั้งที่ 11 วันที่ 12-16 มีนาคม 2544 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากนายจรูญ ชูลาภ
อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทงประเภทความคิดงานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม จากนายอเนก คงเดชประทีป
เทศมนตรีเมืองลพบุรี วันที่ 31 ตุลาคม 2544
จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค
จอมพล ป.พิบูลสงคราม จากเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2544
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม จากนายกประเวศ พุ่มพวง
นายกรัฐมนตรีเมืองลพบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2545
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
ประเภท / เรื่อง
2545 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน “เตาทองม้วนไฮเทค
2002” ระดับภาคกลาง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
2546 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546
รางวัลชนะเลิศที่ 1
ในการประกวด “แต่งผ้าไทย อย่างไรให้งาม” ประเภทชุดผ้าไทย
สไตล์แฟชั่น (ชุดกลางวัน) ในงาน “มหกรรมสินค้า หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
จาก นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
รางวัลชนะเลิศที่ 2
ในการประกวด “แต่งผ้าไทย อย่างไรให้งาม” ประเภทชุดผ้าไทย
สไตล์แฟชั่น (ชุดกลางวัน) ในงาน “มหกรรมสินค้า หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
จาก นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
2547 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เสื้อเชิ้ตสตรีสมัยนิยมประเภทบุคคลทั่วไปการแข่งขันตัดเย็บเสื้อเชิ้ต
ระดับชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า
กรุงเทพมหานคร
2548 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ ผลงาน “มินิโรลการบูร” ภาคกลาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2549 รางวัลชนะเลิศ
การประกวดแดนเซอร์การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 1
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2549
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสื่อ IT “รักในวัยโจ๋ ทาอย่างไรจึงห่างไกลเอดส์”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิด งานประเพณีลอยกระทง
ย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม” จากนางวนิดา มโนสุจริตธรรม
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“ดินสอพองสมุนไพรหอม” จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
รางวัลชมเชย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“ดินสอพองสมุนไพรหอม” ระดับภาคกลาง เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2549 รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
2550

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2551

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ใช้พลังงาน “รถจักรยานยนต์ไฟฟูา” ระดับจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิการ
ใช้พลังงาน “รถจักรยานยนต์ไฟฟูา” ระดับภาคกลาง เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “รถจักรยานไฟฟูา”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “รถจักรยานไฟฟูา”
ระดับภาคกลาง ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
การประกวดกองเชียร์ งานกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2550
การประกวดการแสดง งานกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2550
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “น้ายาทาความสะอาดและขัดเงาปลอดสารเคมี”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ผลงาน
“อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟูากระแสสลับโดยอาศัย - การเหนี่ยวนา”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “ไม้เท้าคนพิการทางสายตาระบบเซ็นเซอร์แสง”
ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงาน
“น้ายาทาความสะอาดและขัดเงาปลอดสารเคมี”
ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟูากระแสสลับ โดยอาศัย
การเหนี่ยวนา” ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
การจัดนิทรรศการการประชุมคณะกรรมการส้วมสาธารณภัย
ผลงาน “สบู่บางล้างมือสมุนไพร”
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2551
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน
“รถสามล้อผู้ปุวยไฟฟูา”ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2551 รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
2552

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน
“เครื่องหั่นตะไคร้ไฟฟูา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน “ครีมขัดเครื่องเงิน”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ผลงาน
“เครื่องยนต์เล็กดีเซลใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงผลงาน “ฮอนด้าประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิง” ระดับภูมิภาค วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 3 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 13 มกราคม 2552
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 3 ประเภทการแสดงบนเวที
วันที่ 13 มกราคม 2552
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาผลงาน
“หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU” วันที่ 18-24 มกราคม 2552
จ.นครศรีธรรมราช
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลงาน “ครีมขัดเครื่องเงิน”อาชีวศึกษา
ระดับชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงผลงาน
“ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับ อศจ. จังหวัดลพบุรี
ประเภทแฮนบอล (หญิง), ฟุตซอล (ชาย), มวยสากล (ชาย,หญิง) ,
มวยไทยสากล (ชาย, หญิง), วิ่ง 4 x 100 เมตร (ชาย),
กระโดดไกล (ชาย,หญิง), ขว้างจักร (หญิง)
วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 4 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทกระโดดไกล (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทมวยไทย รุ่น 60 กิโลกรัม (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทวิ่ง 400 เมตร
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข้งขันอาชีวะระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ภูเก็ตเกมส์”
ประเภทกระโดดไกล (หญิง) วันที่ 29 พฤศจิกายน 8 ธันวาคม 2552
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “เครื่องฉายโปรเจกเตอร์อเนก ประสงค์”
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ ระดับภาค
กลาง ผลงาน “เครื่องเปุาลมร้อนอัตโนมัติ” วันที่ 15-17
กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ระดับภาค
กลาง ผลงาน “เครื่องยนต์ดีเซลเล็กใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ระดับภาค
กลาง ผลงาน “ชุดจาลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟูากระแสตรงด้วย
PLC” วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ชุดชาระล้างโถปัสสาวะอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องเปุาลมร้อนอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องเปุาลมร้อนอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เตาย่างหมูไฟฟูา” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ อยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
2553

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
7 ประเภท

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องยนต์ดีเซลเล็กใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
วันที่ 12-13 มกราคม 2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องเผาข้าวหลามไฟฟูา” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม
2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“การประดิษฐ์ภาพจากเครื่องพิมพ์ดีด” วันที่ 12-13
มกราคม 2553 ณ อยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน“สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 23-28 มกราคม 2553
ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU” วันที่ 21-25 มกราคม 2553
ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคกลาง ครั้งที่ 9 เพชรคีรีขันธ์
เกมส์ จังหวัดเพชรบุรี ประเภท วิ่ง 100 เมตรชาย ,
วิ่ง 200 เมตรชาย , วิ่ง 400 เมตรชาย , วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย ,
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย , วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรชาย
, วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรชาย ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 2553
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 นครพิงค์เกมส์
จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตรชาย ระหว่างวันที่
9-16 ม.ค. 2554
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7
นครพิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตรชาย
ระหว่างวันที่ 9-16 ม.ค. 2554
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5
ประเภทกองเชียร์ วันที่ 2 ก.พ. 2554
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ณ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 2554
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2553 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
ระดับภาคกลาง
2554

รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “แปูงหอม R Chee Wa” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” วันที่ 28 ม.ค. 1 ก.พ. 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องซักผ้าล้างจาน” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน
“ชุดระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงาน” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ชุดสาธิตอาการเสียดีวีดี” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ของที่ระลึกจากเครื่องพิมพ์ดีด” วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงาน
“แปูงหอม R Chee Wa” ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. 2554
ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงาน
“เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” ระหว่างวันที่
23-27 ก.พ. 2554 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 17-23 ม.ค. 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันฮอนด้านประหยัดเชื้อเพลิง ผลงาน “ฮอนด้าประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “ปลั๊กไฟมหัศจรรย์” วันที่ 21-23 ก.ค. 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2554 รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน”เครื่องดักยุง” วันที่ 21-23 ก.ค. 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการค่ายนักประดิษฐ์ สานักงานคณะ
กรรมการการวิจัยแห่งชาติผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และ
น้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” วันที่ 2-5 ก.พ. 2555 ณ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการค่ายนักประดิษฐ์ สานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน “ปลั๊กพ่วงไฟฟูาปลอดภัย” วันที่
2-5 ก.พ. 2555 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การแข่งขันดนตรีสากลอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจาปีการศึกษา
2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ปลั๊กพ่วงไฟฟูาปลอดภัย” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“หน้ากากเชื่อมไฟฟูาไร้ควัน” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องให้อาหารปลาควบคุมด้วยเวลา” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน “ชุด
วัดระยะถอยหลังรถยนต์” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดพร้อมปุ๋ย” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ดินสอพองสปา” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“วงจรควบคุมเพื่อประหยัดพลังงานแก๊ส” วันที่ 15-18 ก.พ. 2554
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
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ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2554 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลางผลงาน
“ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีท” วันที่ 15 ม.ค. – 1 ก.พ.
2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติผลงาน “ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีท” วันที่ 7-11 มี.ค. 2555
ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน วันที่ 3-4 ก.พ. 2555
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 23 ก.พ. 2555
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษารอบคัดเลือก ระดับภาคกลางผลงาน
“หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมดินสอพอง” วันที่ 14-20 มี.ค. 2555
ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

