
98 
 

ผลงานของวิทยาลัยฯ 

 

ผลงาน/กิจกรรม ดีเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
ประจำปีการศึกษา 2561 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่ รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 21 มิย.61 ได้รับรางวัลเหรียญทอง เร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการอาชวีศึกษาแบบ

บูรณาการระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ชลบุร ีในการคัดสรร
ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 “ระดับภูมิภาค” 

สำนักงานเลขาธกิารคุรุสภา ศ.เกียรติคุณ 
นพ.ประกิต 

 
วาทีสาธกกจิ 

รองเลขาธิการคุรุสภา ปฏบิัติการ
แทนเลขาธิการคุรุสภา 

2 26 มิย.61 ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทำจังหวัดชลบุร ี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี นายธานินทร ์ ชลจิตต์ ศึกษาธกิารจังหวัดชลบุร ี

3 31 กค.61 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนังส้ัน หัวข้อ “มีวินยั สุจริต 
พอเพียง จิตอาสา” โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด
ชลบุร ี

จังหวัดชลบุร ี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

4 31 กค.61 รางวัลชมเชย การประกวดหนังส้ัน หัวขอ้ “มีวินยั สุจริต พอเพียง จิต
อาสา” โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุร ี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

5 8 กย.61 สถานศึกษาใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมโครงการประชาสัมพันธ์ผลการ
ขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก เพื่อความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชั้นนำในอาเซียนยุค 4.0 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รกัษาการ
ตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 

6 5 กย.61 เป็นต้นแบบในการจัดทำหลักสูตรต่อเนือ่งเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รกัษาการ
ตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 

7 12 กย.61 การคัดเลือกให้เป็นผู้แทนนำเสนอตัวอยา่งหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม
อาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงาน
การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชวีศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ   เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ผลงานของวิทยาลัยฯ 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่ รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
8. 18 กย.61 รางวัลวิทยาลัยวถิีพุทธยอดเยีย่ม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ร่วมกับสำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬา        

ลงกรณราชวิทยาลัย 
    ดร.สุเทพ ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
9 12 กย.61 รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชวีศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา นายธีระเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 

10 2 ธค.61 ถ้วยรางวัลชนะเลิศประจำป ีอันดับ 4 การแข่งขัน Yamaha Moto 
Challenge 

บ.ยามาฮ่า จำกัด 
 

   

11 11 มค.62 ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใน
ระดับที่มีคุณภาพ ในกจิกรรมบ่มเพาะนกัประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา 
ประจำป ี2562 ภาคกลางและภาคตะวนัออก ผลงาน “เครื่องเตือนภัย
เด็กติดในรถแจ้งเตือนผ่าน Application Line” 

สำนักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาติ (วช.) ศจ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิริวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

12 16 มค.62 รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค เร่ือง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษาทววิุฒิระบบขนส่งทางรางรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในการคัดสรรผลงานหนึ่ง รร. หนึ่ง นวัตกรรม 
ประจำป ี2561 

สำนักงานเลขาธกิารคุรุภา นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา 

13 25 มค.62 รางวัลหมู่ลูกเสือวิสามญัมาตรฐานดีเด่น  งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ
แห่งชาติ ในโอกาส 100 ป ีการลูกเสือวสิามัญโลก 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 25 มค.62 รางวัลกองลูกเสือมาตรฐานดีเด่น  งานชมุนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  
(หมู่บ้านอาชีวศึกษา 2) 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 25 มค.62 รางวัลหมู่ลูกเสือมาตรฐานดีเด่น  งานชมุนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   
(ค่ายย่อย 2) 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

16 28 กพ.62 รางวัล “สถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน” สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศจ.พิเศษ         
พรเพชร 

 
วิชิตชลชัย 

 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

    พลเอกสุรยุทธ ์ จุลานนท ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาต ิ
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ผลงานของวิทยาลัยฯ 

 

ที่ ให้ไว้ ณ วันที ่ รายการ หน่วยงาน 
ผู้รับรองเกียรติบัตร 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
17 15 กพ.62 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน “รางวลัเหรียญเงิน” ระดับมัธยมศึกษา 

โครงการประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 
ประจำป ี2562 

จังหวัดชลบุร ี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุร ี

 
 


