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ปรัชญา “ความรู้ คู่คุณธรรม”

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 กำาหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

สามารถทางวิชาการ	มีทักษะในการปฏิบัติงาน	และมีคุณสมบัติที่จำาเป็นตามลักษณะอาชีพ	พร้อมที่จะทำางานร่วมกับ

ผู้อื่น	 หรือทำางานเป็นอิสระ	 สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี	 มีระเบียบวินัย	 มีความสำานึกใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ	ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำารงชีวิต	มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	และสังคม

	 เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพประสิทธิภาพสูง	 มุ่งผลิตนักเทคโนโลยีคุณภาพ	ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 เพื่อการ

ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ	สู่ประชาคมอาเซียนและสากล	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

	 พันธกิจที่	1	ด้านการจัดการศึกษา	:	เสริมสร้างศักยภาพและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกคน

	 พันธกิจที่	 2	 ด้านการบริหารการศึกษา	 :	 สถานศึกษาคุณธรรม	 มีคุณภาพตามหลักของปรัชญาเศรษกิจพอ

เพียง

	 พันธกิจที่	3	ด้านจัดการเรียนการสอน	:	มุ่งสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 พันธกิจที่	4	ด้านการประกันคุณภาพ	:	เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบพร้อมรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

	 พันธกิจที่	5	ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร	:	สร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน

พันธกิจ
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“ความรู้ คู่คุณธรรม”

ปรัชญา

“เป็นคนดี มีความรู้ คู่สังคม”
อัตลักษณ์

“สร้างคนดี ให้มีความรู้ สู่สังคม”

เอกลักษณ์

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา”

คุณธรรมอัตลักษณ์
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ตั้งอยู่เลขที่	2	ถนนสุขเกษม	ตำาบล	ป่าตัน	อำาเภอเมือง	จังหวัด

เชียงใหม่	ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ	ตั้งแต่วันที่	18	ธันวาคม	2521	เป็นต้นมา	มีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการศึกษา	ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่	และเยาวชนทั่วไป	โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษา

ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม	ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำาของประเทศ	เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยี

โปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	มีอาคารทิพยมณฑล	เป็นอาคารเรียน	1	หลัง	มีจำานวนนักศึกษา	350	คน	ในเนื้อที่	10	ไร่	

ทำาการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.	)	3	แผนก	คือ	แผนกช่างยนต์	

แผนกช่างไฟฟ้า	และแผนกพณิชยการ

	 พ.ศ.	2527	ได้เปิดสอนหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ใน	

แผนกช่างยนต์	และช่างไฟฟ้า	และได้ขยายพื้นที่ออกไปเป็น	35	ไร่	 เพื่อปลูกสิ่งก่อสร้าง	และสถานที่พักผ่อนสนับสนุน

กิจกรรมนักศึกษา

	 พ.ศ.	 2529	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ	 ให้

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์	 และมุ่งเน้นการเรียนการสอนทางสาขาช่าง

อุตสาหกรรมทั้งทางด้านช่างยนต์	 ช่างไฟฟ้า	 และช่างอิเล็กทรอนิกส์	 จึงเห็นสมควรลดจำานวนนักศึกษาสายพณิชยการ

ลง	และขยายจำานวนนักศึกษาทางสายช่างอุตสาหกรรม	ต่างๆ	ให้มากขึ้น

	 พ.ศ.	 2538	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 จึงได้เปิดทำาการสอนสาขาวิชาเทคนิค

สถาปัตยกรรม	ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

	 พ.ศ.	2539	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ได้ขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	

สาขาวิชาก่อสร้าง

	 พ.ศ.	 2541	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ได้ขยายหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม	และได้ปรับใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ	ปวช.	

และ	ปวส.	ทุกสาขา

	 พ.ศ.	2545	ได้เปิดสอนในประเภทวิชาพณิชยการ	ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ในสาขางานการบัญชี	การตลาด	และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	และประเภท

วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ในสาขางานมัคคุเทศเดินป่า	อีกครั้งหนึ่ง	หลังจากที่ได้หยุดการเรียนการสอนไป

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 จัดการเรียนสอนโดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา	

ใน	 3	 ประเภทวิชา	 ได้แก่	 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม	 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ	 และประเภทวิชา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	บนพื้นที่	จำานวน	35	ไร่	มีบุคลากร	จำานวน	286	คน	และนักศึกษา	จำานวน	4,832	คน	มี

อาคารเรียน	4	หลัง	อาคารอำานวยการ	1	หลัง	โรงฝึกปฏิบัติ	7	หลัง	อาคารเอนกประสงค์	1	หลัง	อาคารห้องสมุด	2	หลัง	

อาคารพยาบาล	1	หลัง	อาคารกิจการนักศึกษา	2	หลัง	อาคารแสดงผลงานนักศึกษา	1	หลัง	อาคารโรงกรองน้ำา	1	หลัง	

อาคารห้องน้ำา	6	หลัง	อาคารมินิมาร์ท	1	หลัง	ศาลาธรรม	1	หลัง	สนามฟุตบอล	5	สนาม	สนามตะกร้อ	2	สนาม	สนาม

บาสเกตบอล	1	สนาม	สนามวอลเลย์บอล	1	สนาม	สนามเปตอง	1	สนาม	สนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด	1	สนาม	และ

สวนสุขภาพ	1	แห่ง

	 ปัจจุบัน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ได้ขยายพื้นที่รวมเป็นจำานวน	 35	 ไร่	 รองรับความ

ก้าวหน้าทางการศึกษาที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 มีกาารสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมจำานวนหลายหลัง	 ตลอดจนนำา

อุปกรณ์ที่ทันสมัย	ล้ำาหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในด้านการเรียน	การสอน	ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาทั้งระดับ	ปวช.	

ปวส.	กว่า	4,000	คน										

ประวัตวิทยาลัยฯ
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ดวงตราสัญลักษณ์

 ลักษณะ	:	เป็นลักษณะ	วงกลม	มีสีเขียวทองล้อมรอบ	ซึ่งเป็นสีของวิทยาลัย	มีชื่อวิทยาลัย	เป็นภาษาไทย

อยู่ด้านบนและ	ภาษาอังกฤษ	อยู่ด้านล่าง	ระหว่างกลาง	มี	อักษร	ย่อ	ปทล.	(โปลิเทคนิคลานนา)	อยู่	และมีฐาน	

เป็น	กาแล	(กาแลนี้จะประจำาอยู่บนจั่วบ้านของชาวล้านนา)
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ผู้มีอุปการคุณ

 คุณบู่ทอง  กิติบุตร
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ผู้มีอุปการคุณ

คุณเรียงพันธุ์ ทิพยมณฑล
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ผู้มีอุปการคุณ

รศ.นพ.กำาจัด สวัสดิโอ
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ประจำาปีการศึกษา 2539

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
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ประจำาปีการศึกษา 2550

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน



LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI
TECHNOLOGICAL COLLEGE

10

ประจำาปีการศึกษา 2546

นักศึกษารางวัลพระราชทาน
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ทำาเนียบผู้บริหาร

  คณะกรรมการบริหาร                        คณะกรรมการอำานวยการ

อาจารย์จีระพันธ์ กิติบุตร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง

ผู้อำานวยการ

อาจารย์วิทยา ใจวิถี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. จารุณี มณีกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์วิมพ์ภากุล เตรียมสันติภาพ

รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล

รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

อาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล

ผู้แทนครู

อาจารย์วิมพ์ภากุล เตรียมสันติภาพ

ผู้แทนครู

อาจารย์อุดมเดช ต.เจริญ

รองผู้จัดการฝ่ายบริการ

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์อุทัย ศรีสุวรรณ์

รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ครรชิต เมฆขลา

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.สาขางานยานยนต์	(Auto	Mechanical	Technology)

2.สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	(Electrical	Power	Technology)

3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	(Electronics	Technology)

4.สาขางานก่อสร้าง	(Construction	Technology)

5.สาขางานสถาปัตยกรรม	(Architectural	Technology)

6.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)

7.สาขางานการบัญชี	(Accounting)

8.สาขางานการตลาด	(Marketing)

9.สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	(Digital	Business	Technology)

10.สาขางานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	(Tourism	Industry)

11.สาขางานการโรงแรม	(Hotel	Management) 

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.สาขางานเทคนิคยานยนต์	(Auto	Mechanical	Technology)

2.สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	(Electrical	Power	Technology)

3.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม	(Electronics	Technology)

4.สาขางานก่อสร้าง	(Construction	Technology)

5.สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม	(Architectural	Technology)

6.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology)

7.สาขางานการบัญชี	(Accounting)

8.สาขางานการตลาด	(Marketing)

9.สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	(Digital	Business	Technology)

10.สาขางานการท่องเที่ยว	(Tourism	Industry)

11.สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม	(Hotel	Management) 

รับผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า
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แนะนำาสาขางานที่เปิดการเรียนการสอน
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สาขางานยานยนต์ 
AUTO MECHANICAL TECHNOLOGY
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต้นๆ	 ของโลก	 มีการคาดการณ์ในอนาคต

อันใกล้นี้จะมียอดการผลิตรถยนต์ถึง	 3	 ล้านคันต่อปี	 เป็นการยืนยันถึงอนาคตของผู้สำาเร็จการศึกษาด้านช่างยนต์ใน

ด้านการทำางาน	มีงานที่ดี	มีค่าตอบแทนสูงหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	

	 สาขางานยานยนต์	 คือ	 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำารุงรถยนต์	 รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ต่าง	 ๆ	 ที่

นิยมใช้ในชีวิตประจำาวัน	หรือ	การเกษตร	และอื่น	ๆ	การเรียนสาขางานยานยนต์			เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติ

กับทฤษฎีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่	 ให้สอดคล้องกับการ

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 	 ช่างยนต์ประจำาหน่วยงานของรัฐ	 ช่างยนต์ปะจำาหน่วยงานของเอกชน	 ช่างยนต์

ประจำาศูนย์	 เจ้าของกิจการซ่อมบำารุงรถยนต์	 วิศวกรยานยนต์ประจำาโรงงาน	 วิศวกรอำานวยการผลิต	 วิศวกรควบคุม

คุณภาพสินค้า	 วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยาน

ยนต์	และอื่นๆ	

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานไฟฟ้ากำาลัง
ELECTRICAL POWER TECHNOLOGY
 สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	 เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีโอกาสขยายตัวไปมากที่สุด	 เนื่องจากทุกๆ	 วันนี้อุปกรณ์

ไฟฟ้า	เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	เป็นเครื่องอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต	การใช้ไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาต่างๆ	

จำาเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำานาญเฉพาะทาง	เช่น	ช่างไฟฟ้าช่วยแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับไฟฟ้า	และที่สำาคัญคือ	

ทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำาวัน	 การเลือกเรียนสาขางานไฟฟ้ากำาลังจึงไม่มีโอกาสตกงาน	 หากไม่เลือกงาน	 และยัง

สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	เป็นวิศวกรได้อีกด้วย	

	 สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	 คือ	 สาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า	 เช่น	 การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านและอาคาร	

การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง	 ๆ	 การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	 การวงระบบวงจรไฟฟ้า	 แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับไฟฟ้า	

เป็นต้น

	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขางานไฟฟ้ากำาลัง	 ให้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบ

ไฟฟ้า	 การติดตั้ง	 การเดินสายไฟฟ้า	 การต่อวงจรไฟฟ้าในลักษณะต่าง	 ๆ	 การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	 การตรวจซ่อม

อุปกรณ์ไฟฟ้า

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 ช่างไฟฟ้า	พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำาบริษัท	พนักงานรัฐและเอกชน	

ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า	ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ	ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้ง

เครื่องใช้ไฟฟ้า	เจ้าของกิจการจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า	พนักงานการไฟฟ้า	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นสาขาที่เจริญเติบโตขึ้นทุกวัน	 เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

มีความเกี่ยวพันกับการดำารงชีวิตของผู้คนในสังคม	 ทำาให้อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์สามารถเติบโตได้ไม่หยุด	 มีงาน

ตลอด	เช่น	คอมพิวเตอร์	มือถือสมาร์ทโฟน	เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่ใช้	จึงมีระยะเวลาการซ่อม	การเรียนสาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์จึงมีโอกาสทำางานสูง	และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

	 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	คือ	สาขาที่เกี่ยวของกับการซ่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์	อย่างเช่น	คอมพิวเตอร์	

เครื่องซักผ้า	 เครื่องอาบน้ำาอุ่น	 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม	 ตลอดจนการตรวจสอบวงจร

อิเล็กทรอนิกส์	การศึกษารูปแบบวงจร	และอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 ช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำาศูนย์ต่างๆ	 ช่างซ่อม

มือถือ	 พนักงานรัฐและเอกชน	 เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์	

เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
 สาขางานก่อสร้าง	เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากผู้สมัครเรียนสายอาชีพอีกสาขาเนื่องจาก

งานก่อสร้างสามารถสร้างรายได้คุ้มค่ากับแรงงานการก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นปัจจัย	 4	

ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ	 คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหารายได้มาเพื่อเก็บออมซื้อบ้านซื้อรถ	 บ้าน	 คือสิ่งปลูกสร้างอีก

ประเภทที่ต้องอาศัยช่างก่อสร้างช่วยปลูกสร้างวางแผน	กำาหนดโครงสร้าง	กำาหนดแบบบ้าน	และประเมินราคาอีกทั้ง

สาขางานก่อสร้างยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำาหรับพัฒนาการศึกษาระดับสูงขึ้นไปคือ	การเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่ง

มีค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีก	จึงทำาให้สาขางานก่อสร้างมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

	 สาขางานก่อสร้าง	คือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างต่าง	ๆ	เช่นบ้านอาคาร	โรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น	ๆ	

เป็นต้น	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขางานก่อสร้างให้ความสำาคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไม้	

งานปูน	งานเขียนแบบ	งานสำารวจง	านประเมินราคา	ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 งานก่อสร้าง	 ผู้ช่วยวิศวกร	 พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน	 ผู้รับเหมาก่อสร้าง	

เจ้าของกิจการจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
 ที่อยู่อาศัยเป็นของคู่กับมนุษย์ตั้งแต่อดีตกาลและคำาว่า	 สถาปัตยกรรม	ก็เช่นกันก็อยู่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่อดีตกาลจนถึง

ปัจจุบัน	 ดังนั้นที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่สำาคัญและจัดอยู่ในปัจจัย	 4	 ที่มนุษย์ต้องการนั่นก็คือ	 มนุษย์เกิดความต้องการบ้านเรือน

หรือสิ่งก่อสร้าง	อาคารที่สวยงาม	มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมลงตัวกับความต้องการล้วนแล้วแต่เกิดจากการได้มาของ

การออกแบบงานช่างสถาปัตยกรรมหรือที่เราเรียกว่า	สถาปนิก	ทั้งสิ้น	ดังนั้น	การออกแบบ	เขียนแบบ	การประมาณราคาหุ่น

จำาลอง	การวิเคราะห์โครงสร้างต่าง	ๆ	นั้นนักศึกษาต้องได้รับการฝึกฝน	ด้วยเช่นกัน	และได้ฝึกฝนกับคณาจารย์ผู้ที่มีคุณวุฒิ	มี

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี	ถูกหลักวิชาการ	เพื่อความก้าวหน้าไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต

	 สาขางานสถาปัตยกรรม	 เป็นสาขาที่มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิด

สร้างสรรค์	 ทั้งด้านแนวคิดและฝีมือการออกแบบ	 ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน	 ด้วยการ

เรียนรู้องค์ความรู้ทางศิลปะในการออกแบบร่วมสมัย	 ผสานกับศาสตร์ความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบในทุกขั้นตอน	

เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตกรรม	 สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคต

และเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำางานในระดับต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรวิชาชีพหรือสังคมได้อย่างมืออาชีพ

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	ประกอบอาชีพช่างออกแบบ	เขียนแบบสถาปัตยกรรม	ปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมในระดับผู้

ปฏิบัติการ	ภายใต้การควบคุมของสถาปนิก	ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมในสถานประกอบการ	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.



20

สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY
 สาขางานเทคโนโลยี	สาร	สนเทศ		เป็น	สาขา	งานที่	มี	ความ	ทัน	สมัย		สาขา	งานเทคโนโลยี	สาร	สนเทศ	มี	เป้า	หมาย	ที่	จะ	ผลิต	

นักศึกษา	ที่	มี	ความ	รู้	ความ	สามารถ	ด้าน	เทคโนโลย	 สามารถ	นำา	ความ	รู้	ไป	วิเคราะห์	และ	แก้	ปัญหา	อัน	เกี่ยว	เนื่อง	กับ	เทคโนโลยี	ได้	

อย่าง	เหมาะ	สม	และ	มี	ประสิทธิภาพ	 เน้น	สร้าง	นักศึกษา	ให้	มี	ความ	คิด	ริเริ่ม	สร้างสรรค์	 มี	ความ	สามารถ	ใน	การ	วิเคราะห์	และ	แก้	

ปัญหา	รู้จัก	ใช้	สาร	สนเทศ	และ	เทคโนโลยี	ให้	เป็น	ประโยชน์	สูงสุด

	 นักศึกษา	จะ	ได้	เรียน	รู้	ใน	เทคโนโลยี	สาร	สนเทศ	ที่	เกิด	ขึ้น	ใหม่	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 เช่น	 เครือ	ข่าย	สื่อสาร	ไร้	สาย	 (Wireless	

Network)	 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารธุรกิจและทรัพยากร	 (Enterprise	Resource	Planning)	 เป็นต้น	และ	

สามารถ	นำา	ความ	รู้	ไป	ประยุกต์	ให้	เข้า	กับ	สถานการณ์	ใน	การ	แก้	ปัญหา		ด้าน	ต่างๆ	 ได้	อย่าง	เหมาะ	สม	ตรง	ต่อ	ความ	ต้องการ	ของ	

องค์กร	 ให้ความสำาคัญกับผู้เรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น	 “ผู้เชี่ยวชาญด้าน	 IT	 Support	 โดยตรง”	 การเรียนรู้

เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 ออกแบบและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล	 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรมทางธุรกิจ	 และการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย	 เรียนรู้การพัฒนาระบบงานเทคนิค	 และการจัดการระบบ

ปฏิบัติการ	รวมถึงศึกษาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	โปรแกรมเมอร์	(ฝ่ายจัดการสารสนเทศ)		

พนักงานบริษัท	 (ฝ่ายจัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์)	 เว็บมาสเตอร์	 และสามารถทำางานในภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	 ตลอดจน

ประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ในอนาคต	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานการบัญชี
ACCOUNTING

 สาขางานการบัญชี	จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย	โดยมุ่งสร้างผู้สำาเร็จการศึกษาให้มีความรู้

และความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร	 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี	 และมีความรู้ความสามารถ

ในการใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่องานบัญชี	BC	Account	GL	มีความสามารถในการวิเคราะห์และแปลความหมายของ

ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน	 เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการพิจารณาทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง

และทันต่อเหตุการณ์

	 สาขางานการบัญชี	 ได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน	 การพัฒนาหลักสูตร	 รวมถึงการพัฒนา

คณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขางานการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จน

เป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปนอกจากนี้	 ผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตร	 บัญชียังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	ผู้ตรวจสอบบัญชี	สมุห์บัญชี	นักวางรูประบบบัญชี	เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน	ผู้ตรวจ

สอบภายใน	ข้าราชการกรมสรรพกร	รับจ้างทำาบัญชีอิสระ	ผู้ตรวจสอบภาษีอากร	เจ้าของสถานประกอบการ	นักบัญชี	

ที่ปรึกษาทางบัญชี	 ผู้ตรวจสอบบัญชี	 ผู้สอบภาษี	 นักวิเคราะห์ต้นทุน	 เจ้าหน้าที่ทางการเงิน	 เจ้าหน้าที่ทางการตลาด	

และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานการตลาด
MARKETING

 สาขางานการตลาด	 มุ่งมั่นให้นักศึกษาสาขางานการตลาดทุกคนได้	 “เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ	 สานฝันสู่

นักการตลาด	และนักประชาสัมพันธ์”	 ให้คุณแตกต่างด้วยการเป็นนักบริหารการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจ	 ด้วยการใช้

ความคิดสร้างสรรค์	มุ่งเน้นการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดเชิงบูรณาการ	เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค	การวิจัย

ตลาด	 การส่งเสริมการขาย	 การกำาหนดกลยุทธ์และโครงสร้างการดำาเนินงานทางการตลาด	 และที่สำาคัญต้องรองรับ

ระบบการตลาดแบบดิจิตอล	ซึ่งมีความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจปัจจุบันเป็นอย่างมาก

	 สาขางานการตลาด	 พัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ	 และความรู้ด้านการจัดการการตลาด	 ด้านการวิเคราะห์	

การวิจัย	 การวางแผนกิจกรรมทางการตลาด	 แบบบูรณาการ	 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 และจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตรในรายวิชาโดยวิทยากรภายนอก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด	กิจกรรมการเรียน

การสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา	 สร้างประสบการณ์ตรงและราย

ได้ในระหว่างศึกษา	โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 นักขายและนักการตลาดมืออาชีพ	 นักโฆษณานักประชาสัมพันธ์ที่เชี่ยวชาญ	 ครู-

อาจารย์ด้านการตลาด	หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
DIGITAL BUSINESS TECHNOLOGY

	 ในโลกของธุรกิจที่มีดิจิทัลเป็นฐาน	 ทั้งการเรียนรู้และการทำางานได้เปลี่ยนไปอย่างมหาศาล	 โลกมีการเปลี่ยนแปลง

ระบบการทำางานจาก	Analog	มาเป็น	Digital	นั่นแปลว่าโอกาสในการทำาธุรกิจเปิดกว้างสำาหรับทุกคน	การเปลี่ยนแปลงแต่ละ

อย่างจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันไป	 สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	 เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยี

ในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ	 โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสม

และทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน	 เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าพัฒนาสู่อนาคต	

เสริมเพิ่มความรู้	ก้าวสู่ยุค	Digital	ศึกษาเครื่องมือทางบริหารธุรกิจ	คิด	วิเคราะห์	วางแผน	แบบนักธุรกิจ	ศึกษามุม

มองทางธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกิจจริง	ออกแบบและพัฒนาธุรกิจของตนเองได้	สร้างรูปแบบทางธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อ

ดิจิทัลต่างๆ	เช่น	Facebook	Business	Center,	Instagram,	Line@,	YouTube	SEO,	Google	AdWords,	Google	

Search	Console,	WordPress,	Drupal	,	Joomla,	Magento,	Web	Application	สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล

เป็นของตนเอง	เป็นผู้นำาในเชิงธุรกิจรุ่นใหม่	สรรสร้างธุรกิจแนวใหม่ด้วยดิจิทัล	Digital	Startup	Business	สรรสร้าง

นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเรียนรู้การทำาธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองมือทางดิจิทัลบนพ้ืนฐานการเรียนรู้และทดลองทำาจริงใน

ทุกบทเรียน	เพื่อสร้างนักธุรกิจที่เป็นตัวจริงในวงการธุรกิจดิจิทัล

 สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล	 เมื่อสำาเร็จการศึกษาสามารถทำางานได้หลายหน่วยงานขององค์กรและธุรกิจ	

ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล	นักวิเคราะห์การวิจัยตลาด	ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ	ผู้เชี่ยวชาญการบูรณาการธุรกิจ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานการท่องเที่ยว
TOURISM

 สาขางานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง	 มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 เพิ่มความ

พร้อมสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต	 ให้นักศึกษามีความรู้ความชำานาญงานบริการในธุรกิจท่องเที่ยว	 การ

จัดการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์	 ด้วยการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน	 พร้อมทั้งฝึก

ปฏิบัติงานในบริษัททัวร์จำาลองและห้องปฏิบัติการ	 ด้านการท่องเที่ยว	 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ

ทั้งทางทักษะด้านการคิด	 วิเคราะห์	 ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนให้เรียนอย่างมีความสุข	 สนุก	 และเข้าใจ	 นอกจากนี้ยังได้ฝึกภาคสนามตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ	 ในจังหวัด

ต่างๆ	 รวมทั้งฝึกงานในบริษัท	นำาเที่ยว	ที่มีชื่อเสียง	 เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสู่อาชีพด้าน

การท่องเที่ยวในอนาคต	

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 พนักงานไกด์	 พนักงานการโดยสารท่องเที่ยว	 งานในบริษัทท่องเที่ยว	 ผู้ประกอบ

การทัวร์	พ่อครัวเชฟ	พนักงานต้อนรับ	ผู้จัดการห้องอาหาร	ล่าม	ครูสอนภาษา	และอื่นๆ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
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สาขางานการโรงแรม (ปวช.) 
HOTEL MANAGEMENT

 เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรม	แน่นอนว่า	95%	จะต้องเดินมาที่เคาเตอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้า	(Front	Office)	

ก่อนเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล	จองห้องพัก	ติดต่อแขกที่พักอยู่	หรือไม่ว่าจะข้อมุลใดๆในโรงแรม	

แขกส่วนมากก็จะตรงมาที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าทั้งนั้น	 ดังนั้นแผนกต้อนรับส่วนหน้าจึงเป็นแผนกที่มีความสำาคัญ

มากอีกแผนกหนึ่ง	เพราะถือเป็นหน้าตา	เป็นประตูของโรงแรม	หากพนักงานต้อนรับส่วนหน้าให้การต้อนรับดี	การให้

บริการของโรงแรมต่อแขกท่านนั้นก็เหมือนกับว่าสำาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

	 สาขาการโรงแรมและสาขางานบริการธุรกิจส่วนหน้าโรงแรม	 มีบทบาทสำาคัญในธุรกิจโรงแรมโดยหน้าที่หลัก

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า	 คือการให้บริการลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า	 ซึ่งการ

ทำางานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่(Check	 In	 –	 In	 House	 –	

Check	Out)	และการทำางานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบ	รวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชีอีกด้วย

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 Front	 Office	 Manager	 (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)	 Receptionist	

(พนักงานต้อนรับ)	 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 พนักงานสายการบิน	 ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม	

พนักงานเรือสำาราญ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวช.
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สาขางานบริการธุรกิจส่วนหน้าโรงแรม (ปวส.)
HOTEL MANAGEMENT

 เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรม	แน่นอนว่า	95%	จะต้องเดินมาที่เคาเตอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้า	(Front	Office)	

ก่อนเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล	จองห้องพัก	ติดต่อแขกที่พักอยู่	หรือไม่ว่าจะข้อมุลใดๆในโรงแรม	

แขกส่วนมากก็จะตรงมาที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าทั้งนั้น	 ดังนั้นแผนกต้อนรับส่วนหน้าจึงเป็นแผนกที่มีความสำาคัญ

มากอีกแผนกหนึ่ง	เพราะถือเป็นหน้าตา	เป็นประตูของโรงแรม	หากพนักงานต้อนรับส่วนหน้าให้การต้อนรับดี	การให้

บริการของโรงแรมต่อแขกท่านนั้นก็เหมือนกับว่าสำาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

	 สาขาการโรงแรมและสาขางานบริการธุรกิจส่วนหน้าโรงแรม	 มีบทบาทสำาคัญในธุรกิจโรงแรมโดยหน้าที่หลัก

ของแผนกต้อนรับส่วนหน้า	 คือการให้บริการลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า	 ซึ่งการ

ทำางานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่(Check	 In	 –	 In	 House	 –	

Check	Out)	และการทำางานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบ	รวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชีอีกด้วย

	 แนวทางการพัฒนาอาชีพ	 Front	 Office	 Manager	 (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)	 Receptionist	

(พนักงานต้อนรับ)	 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ	 และเอกชน	 พนักงานสายการบิน	 ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม	

พนักงานเรือสำาราญ

เปิดสอนในหลักสูตรระดับชั้น ปวส.
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E-LIBRARY

 POLY E-Library ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานใหม่	 ที่ผสานระบบจัดการหนังสือ

เล่มยืม-คืน	 (Auto	Lib)	และหนังสือดิจิทัล	 (E-Book)	 ไว้ด้วยกัน	 โดยใช้งานผ่าน	Website	และ	Mo-

bile	Application	แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการสารสนเทศ

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 	 การจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลในเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	 (Server)	 และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย	 แต่มีความแตกต่างในจุดเน้นบาง

ประการ	เช่น	ห้องสมุดดิจิทัลมีการบริการเนื้อหาข้อมูลโดยตรง	ห้องสมุดเสมือนเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล

จากหลายแหล่งไว้ด้วยกันโดยไม่จำาเป็นต้องมีอาคารสถานที่ในการจัดเก็บ
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STEM EDUCATION
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INDUSTRIAL AUTOMATION

 ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิต	 มีการ

แข่งขันที่เพิ่มขึ้น	 การเกิดตลาดใหม่	 การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง

ในภูมิภาค	 และประเทศคู่แข่งทางการผลิตที่มีความพร้อม

ของค่าจ้างแรงงาน	 สร้างผลกระทบต่อผู้รับจ้างผลิตของ

ไทย	ทั้งด้านต้นทุน	คุณภาพ	และความสามารถในการผลิต	

ซึ่งทำาให้รูปแบบการผลิตที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้	 มีความ

จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน	 เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขัน

กับคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 และสายการผลิต

แบบอัตโนมัตินั้นได้มีการใช้งานกันในระบบการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมเป็นปกติอยู่แล้ว	 แต่มักเป็นผู้ประกอบ

การขนาดใหญ่หรือมาจากการย้ายฐานหรือเทคโนโลยีการ

ผลิตแบบอัตโนมัติมาพร้อมกับการเริ่มต้นธุรกิจ	

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ได้

มีหุ่นยนต์	 Automation	 มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติกับหุ่นยนต์ที่ใช้งานจริงใน

อุตสาหกกรม	จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการทำางานของ

ชุดแขนกล		ชุดควบคุมแขนกล	การสอนตำาแหน่ง		ชุดโปรแกรม

ควบคุมแขนกล		การเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ		XYZ		Move-

ment,	Joint	Movement	,	Tool	Movement	การนำาแขนกล

อุตสาหกรรมไปใช้ในงานอุตสาหกรรม	 	 การออกแบบโปรแกรม

และควบคุมแขนกลให้ทำางานตามโปรแกรม	 	 ติดตั้ง	 	 ทดสอบ

การทำางานและซ่อมบำารุงรักษาแขนกลอุตสาหกรรม	 เพื่อให้

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ก้าว

ทันต่อความรุดหน้าของเทคโนโลยี	 รู้จักศึกษา	 คิดค้นเพื่อนำามา

พัฒนาจนเกิดเป็นชิ้นงานคุณภาพ	 ที่สามารถต่อยอดนำาไปสู่การ

ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
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APPLE IMAC COMPUTER LAB
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 นักศึกษา	 และบุคลากรในวิทยาลัยฯ	 เกี่ยว

กับการพัฒนาองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 และสิ่งประดิษฐ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา	 การประกอบ

อาชีพ	 มุ่งมั่นสร้างพัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยฯ	 ส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของ

นักศึกษาและเผยแพร่สู่สังคม	 ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาบูรณาการ	 การเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่

เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ส่งเสริม	สร้างสรรค์งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ให้มีความแข็งแรงทางวิชาการสู่

สังคม	รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในระดับภาค	ระดับชาติและนานาชาติ



LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI
TECHNOLOGICAL COLLEGE

33

ผลงานกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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 นายปรัชยา	ลิ้มปิยะศรีสกุล	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานยานยนต์	AU.1103	คว้าเหรียญทอง	

600	เมตร	ทีมชายอายุ	13	ปีขึ้นไป	เหรียญทองแดง	1,000	เมตรชายอายุ	13	ปีขึ้นไป	ในการแข่งขัน	Singha	Inline	Speed	

Skate	Thailand	Circuit	2020	Round	2	/	Final	ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	เมื่อวันที่	5-6	ธันวาคม	2563

นักศึกษาคว้าเหรียญรางวัลการแข่งขัน

Singha Inline Speed Skate Thailand Circuit 2020
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 	 ร่วมกับ	 ธนาคารออมสิน	 สาขาบวกครกหลวง	 จังหวัดเชียงใหม่	

จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจในการออมเงิน	 เพื่อส่งเสริมวินัยการออมให้กับนักศึกษา	

รู้จักประหยัดและอดออม	รู้จักใช้เงินอย่างเหมาะสม	พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโป

ลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	8-9	ธันวาคม	2563

ปทล.ส่งเสริมการออมให้กับนักศึกษาและบุคลากร

พร้อมรับของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่		เสริมสร้างความมั่นใจในการป้องกัน	Covid	-19	ในสถานศึกษา	ภาคเรียนที่	2	

ประจำาปีการศึกษา	2563	โดยเน้นย้ำาในด้านของการทำาความสะอาด	และวินัยในการรักษาสุขภาพ	ทั้งการล้างมือ	ใส่หน้ากากอนามัย	เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยกับนักศึกษา	และบุคลากรในวิทยาลัยฯ	ผ่านสำานักข่าว	WETV	จังหวัดเชียงใหม่		โดยมีอาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้

อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ให้สัมภาษณ์กับสำานักข่าว	WETV	จังหวัดเชียงใหม่	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	

เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2563

ปทล.เสริมสร้างความมั่นใจในการป้องกัน Covid -19 

ภาคเรียนที่  2 ประจำาปีการศึกษา  2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่		ร่วมกับ	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	

หรือไทยพีบีเอส	 จัดเวทีสาธารณะ	 “ส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้ง	 (ท้องถิ่น)	 ในหัวข้อ	 “ปัญหาหมอกควันของจังหวัด

เชียงใหม่”	 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันสะท้อนปัญหา	 เสนอแนะ	 และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อรับทราบข้อมูลและนโยบายของ

นักการเมืองท้องถิ่น	(อบจ.)	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563

ปทล.จัดเวทีสาธารณะหัวข้อ “ปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่”
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 เจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ	 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	ทักษะวิชาชีพระยะสั้น	และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	 “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”	ประจำาปีการศึกษา	2563	

โดยมีนายวัชพงศ์	ฝั้นติ๊บ	ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	รักษาการผู้อำานวยการสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ	1	ประธานเปิดงาน	พร้อมด้วยอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	คณะผู้บริหาร	คณะครู	นักศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมพิธีเปิดงาน	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2563

ปทล. เจ้าภาพจัดการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่่ ประจำาปีการศึกษา 2563



39

 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	โดยมีอาจารย์รวงทอง	สอนธรรม	และนักศึกษา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เข้าร่วมการประชุม	ณ	วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2563

ปทล.ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	จัดงานวันสถาปนาวิทยาลัยฯ	ครบรอบ	42	ปี	ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดดำาเนิน

การเมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2521	และเปิดทำาการสอนเมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2522	โดยมีพิธีทำาบุญตักบาตร	พระสงฆ์	43	รูป	และ	

พิธีทางศาสนา	โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	คณะผู้บริหาร	อาจารย์	บุคลากร	เจ้าหน้าที่	เครือข่ายผู้

ปกครอง	และนักศึกษา	ร่วมทำาบุญตักบาตร	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2563

ปทล.ทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 43 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	คว้าเหรียญรางวัล	 	21	 เหรียญทอง	 	23	 เหรียญเงิน	 	9	 เหรียญ

ทองแดง	 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คน

รุ่นใหม่	”สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทน

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	

มกราคม	2564
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 	 นายต่อตระกูล	 บุญเรือง	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	

ระดับเหรียญทอง	การประกวดร้องเพลงสากล	(ชาย)		ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับ

ภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 	วงโฟล์คซองโปลิแบนด์	

	 1.นางสาวอังคณา	ปู่ทุน		 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานการท่องเที่ยว

	 2.นายพงษ์พิสุทธิ์	เขื่อนแก้ว		 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานยานยนต์

	 3.นายพลธิป	พันธุชิน		 	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 4.นายปริญญา	ทองใจ			 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานเทคนิคยานยนต์

	 5.นายชุติพันธ์	ดวงดี		 	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานไฟฟ้ากำาลัง

คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์	R	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด

เชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 	นางสาวอภิญญา	จายอุ๊	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานการท่องเที่ยว	คว้ารางวัลชนะเลิศ	

ระดับเหรียญทอง	การประกวดร้องเพลงสากล	(หญิง)	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับ

ภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นางสาวนรกมล	 แก้วอ่อน	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขางานการท่องเที่ยว	 คว้ารางวัลชนะ

เลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	 (หญิง)	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คน

รุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้า

แข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 	นางสาวพรรณี	ลุงปวน	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานการบัญชี	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	การ

ประกวดร้องเพลงไทยสากล	(หญิง)	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะ

วิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	

จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 	 นายณธกฤต	 ธรรมสาร	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานก่อสร้าง	 คว้ารางวัลระดับเหรียญ

เงิน	 การประกวดร้องเพลงไทยสากล	 (ชาย)	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 	นายวิชัย	ชีมือ	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	

การประกวดพูดในที่สาธารณธเป็นภาษาอังกฤษ	(English	Public	Speaking)	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดพูดในที่สาธารณธเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



49

 	นายปวเรศ	อาน	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานการท่องเที่ยว	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	การ

ประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ	(English	Demonstration	Contest)	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) 

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 	นางสาวมัลลิกา	จองดี	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานการบัญชี	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญ

ทอง	 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาค

เหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



51

 	นายวันชัย	นายพัน	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานการบัญชีี	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญ

ทอง	 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



52

 	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขางานการตลาด	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 การประกวด

มารยาทไทย	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้น

ฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	

ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

นายภีมเดช เดิมประพันธ์   นางสาวแสงดาว น้อย

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



53

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขางานยานยนต์	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก	

(ดีเซล)	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การ

แข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี

การศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

   นายณัฐนันท์  อินต๊ะ       นายกิตติธัช  ศรีคช

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก (ดีเซล)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



54

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานเทคนิคยานยนต์	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะงาน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะ

พื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัด

เชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

นายนราวิชญ์  ฉ่องเอียะ  นายพร้อมทรัพย์  ณ สุวรรณ

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



55

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานเทคนิคยานยนต์	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะงาน

เครื่องยนต์ดีเซล	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้น

ฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	

ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

นายดิฐภัทร  คล่องแคล่ว     นายทศพล  ต่อเพชร

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซล

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



56

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานเทคนิคยานยนต์	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะงาน

ปรับอากาศรถยนต์	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะ

พื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัด

เชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

 นายชูศักดิ์  พงษ์สานต์คีรี     นายปฐมภัทร์  แขมคำา

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะงานปรับอากาศรถยนต์

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



57

 	นายธีรพัฒน์	 	นันต๊ะ	 และ	นายสิทธิชัย	 	 คุณเถื่อน	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	

คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



58

 	นายสุธีร์		กันทะวงค์	และ	นายสรัลธร		รอดภัย	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	คว้า

รางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	 เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	

เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



59

 	 นายธรณินทร์	 	 ไพยารมณ์	 และ	 นายกฤตภัทร์	 	 เพ็ญสว่าง	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขา

งานไฟฟ้ากำาลัง	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์	 ใน

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการ

ศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



60

 	นายภานุพงศ์		จันทร์คงช่วย	และ	นายกัณฑ์อเนก		จันทร์ขาว	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขา

งานไฟฟ้ากำาลัง	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์	 ในการ

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตร

ระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	

เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ PLC

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



61

 	 นายรณชัย	 	 เสียงใหญ่	 และ	 นายณัฐพล	 	 วิงห์กรณ์	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ในการประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะ

สั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็น

ตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าแข่งขันในระดับภาค	 (ภาคเหนือ)	ณ	 อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	 ในระหว่างวันที่	

26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการแข่งขันออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



62

 	นายทศภณ		อิ่นคำา	และ	นายกฤติคุณ		อินทชัย	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	

คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	ทักษะไมโครคอลโทรลเลอร์	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คน

รุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	 เข้า

แข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะไมโครคอลโทรลเลอร์
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



63

 นายสรวิชญ์	ไชยคำาร้อง	และ	นายภาณุพงษ์	ปิงยศ	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานก่อสร้าง	คว้า

รางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	ทักษะงานปูน	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับ

ภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานปูน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



64

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานก่อสร้าง	คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	ทักษะงานไม้	 ใน

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการ

ศึกษา	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	

ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

       นายจอม ซู่      นายวิทยา ทานะ 

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานไม้
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



65

	 นางสาวปราชนิญา		ยงสวัสดิ์	 	และ	นายเจตนิพิฐ	อิ่นแก้ว	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางาน

ก่อสร้าง	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



66

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานสถาปัตยกรรม	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	

ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัด

เชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

  นายธีรภัทร์ คำาดีเกิด        นายชาตธน วิไลวรรณ

ปทล.คว้ารางวัลระดับเงิน ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานสถาปัตยกรรม	คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	ทักษะการ

ออกแบบสถาปัตยกรรม	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	

ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัด

เชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

          นางสาวศศิกานต์ สุวรรณวงค์    นางสาวสิริลักษณ์ เพ็ญเขตรกรณ์

ปทล.คว้ารางวัลระดับทองแดง ทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นายเอกลักษณ์	 ปันโตย	 และ	 นางสาวรัตนา	 บุญผ่อง	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขางานการบัญชี	

คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คน

รุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเงิน ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



69

	 นางสาวอิสรีย์	เทียนชุติกาญจน์		และ	นางสาวสุทิตา	โพธะยะ	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นสูง	สาขา

งานการบัญชี	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	ทักษะโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่องานบัญชี	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเงิน ทักษะโปรแกรมสำาเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



70

	 นางสาวเบญจมาศ	ชัยธรรมกุล		นางสาวประภาวรินทร์	รัตนโพธิ์ธา	และ	นายนันท์นภัส	มงคลรัตนพันธ์	นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขางานการตลาด	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะเทคนิคการนำาเสนอขาย

สินค้า	“	The	Marketing	Challenge	“	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	

เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะเทคนิคการนำาเสนอขายสินค้า

“ The Marketing Challenge “

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



71

 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานการตลาด	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	การเขียนแผนธุรกิจ	

ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการ

ศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

 นางสาวดารณี ปัญญาราช นางสาวรัฐติยา สิงคราช   นางสาวดุษฎี สามนเสน    นางสาวอมรรัตน์ สมอิน  นางสาวกำาไลทอง สหัสแปง

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน การเขียนแผนธุรกิจ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นายวรชาติ	 	 ลุงคำา	 และ	 นายชาญวิทย์	 	 บัวเกตุเกิด	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (E-Commerce)	 ใน

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการ

ศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	

ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 

ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นางสาวอัจฉราพร	 นำาโน	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานการโรงแรม	 คว้ารางวัลระดับ

เหรียญเงิน	 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม	 ประเภท	 Classic	 Bartender	 	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นายณัฐพล		ลาเชกู่	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานการโรงแรม	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	

ทักษะการผสมเครื่องดื่ม	ประเภท	Flair	Bartender		ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



75

	 นางสาวอ้อย		กุน่า	นางสาวอัญณิชา		โอนากุล	และ	นางสาวญาโนทัย		แจ้งสว่าง	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	 สาขางานการโรงแรม	 คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	 ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม	 	 ในการประชุม

วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะ

สั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อ

วันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นางสาวลภัสรดา	 	ลุงสุก	และ	นางสาวอัฐณิชา	 	 ใจอภิบาล	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานการ

ท่องเที่ยว	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะการนำาเสนอรายการนำาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	 ในการ

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตร

ระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	

เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ทักษะการนำาเสนอรายการนำาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นางสาวนุ๊มอ		มะรั่ง	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	สาขางานการท่องเที่ยว	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับ

เหรียญทอง	ทักษะการจัดรายการนำาเที่ยว	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	

เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการจัดรายการนำาเที่ยว

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นายปรเมษ	 	 เวชสนิท	 และ	 นายคณุตม์	 	 บุญศรี	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ในการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวด

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	 เมื่อวันที่	 15-16	

ธันวาคม	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	

ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 นายเมธพนธ์	 เมธานิพัทธ์	 และ	 นายภูริภัทร์	 จิรพรสวัสดิ์ี	 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 สาขางาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย	 ในการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวด

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	 เมื่อวันที่	 15-16	

ธันวาคม	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	

ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



80

 นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	 คว้ารางวัลชนะเลิศ	 ระดับเหรียญทอง	 ประเภทที่	 9	 สิ่งประดิษฐ์ประเภท

กำาหนดโจทย์	 (Mini	 Smart	 Farms)	 ชื่อผลงาน	 :	 ชุดจำาลองโรงเรือนด้วยระบบ	 IO	 ในการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การ

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	

เมื่อวันที่	 15-16	 ธันวาคม	 2563	 เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าแข่งขันในระดับภาค	 (ภาคเหนือ)	 ณ	

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำาหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



81

 นักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรม	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	ประเภทที่	8	สิ่งประดิษฐ์

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	ชื่อผลงาน	:	สบู่สะเดาผสมฟ้าทะลายโจร	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	

2563	 เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าแข่งขันในระดับภาค	 (ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	

ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



82

 นักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรม	คว้ารางวัลชนะเลิศ	ระดับเหรียญทอง	ประเภทที่	8	สิ่งประดิษฐ์

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	ชื่อผลงาน	:	Le	Best	แชมพูลูกยอ	ใบเตยและลูกยอ	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวด

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-

16	 ธันวาคม	 2563	 เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าแข่งขันในระดับภาค	 (ภาคเหนือ)	 ณ	 อาชีวศึกษา

จังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	ประเภทที่	9	สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำาหนดโจทย์	

(Mini	 Smart	 Farms)	 ชื่อผลงาน	 :	 ระบบช่วยเลี้ยงไส้เดือนสำาหรับผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยเทคโนโลยี	 IoT	 ในการ

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี

การศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563	เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าแข่งขันในระดับภาค	

(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำาหนดโจทย์ (Mini Smart Farms)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



84

 นักศึกษาสาขางานก่อสร้าง	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	ประเภทที่	2	สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ	ชื่อ

ผลงาน	 :	 เครื่องบด	 ปั่น	 เอนกประสงค์	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563



85

 นักศึกษาสาขางานก่อสร้าง	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	ประเภทที่	8	สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	ชื่อ

ผลงาน	 :	 บล็อกทางเดินและแผ่นทางเท้าสำาหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น	 จากซากสัตว์และวัสดุเหลือใช้	 ในการ

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี

การศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน	ประเภทที่	6	สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว	(Software	&	Embedded	System	Innovation)	ชื่อผลงาน	:	เรดอายส์	ในการ

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขัน

หลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปี

การศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

(Software & Embedded System Innovation)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	ประเภทที่	9	สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำาหนด

โจทย์	 (Mini	 Smart	 Farms)	 ชื่อผลงาน	 :	 โรงเรือนเพาะปลูกอัฉริยะด้วยเทคโนโลยี	 IOT	 ในการประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	

เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำาหนดโจทย์ 

(Mini Smart Farms)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	 คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	 ประเภทที่	 6	 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว	 (Software	 &	 Embedded	 System	 Innovation)	 ชื่อผลงาน	 :	 ระบบแจ้ง

เตือนการสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิ	 ด้วย	 K210	 AI	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	

2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ

ระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	 ประเภทที่	 7	 สิ่งประดิษฐ์ด้าน

การแพทย์	 (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)	 ชื่อผลงาน	 :	 เครื่องฟอกอากาศโดยใช้โอโซน	 ในการประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การ

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	 เมื่อ

วันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	 ประเภทที่	 6	 สิ่งประดิษฐ์ด้าน

นวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว	(Software	&	Embedded	System	Innovation)	ชื่อผลงาน	:	ระบบ

บันทึกเวลาเรียนโรงเรียนสอนศิลปะไอเดียอาร์ต	ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	 เมื่อวันที่	 15-16	ธันวาคม	2563	 เป็นตัวแทน

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	เข้าแข่งขันในระดับภาค	(ภาคเหนือ)	ณ	อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย	ในระหว่างวันที่	26	

–	30	มกราคม	2564

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และ

ระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation)

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานพาณิชยการ	 คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	 ประเภทที่	 4	 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์

อาหาร	 ชื่อผลงาน	 :	 Veggies	 Jelly	 (เจลลี่ผักเพื่อสุขภาพ)	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	

2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานพาณิชยการ	คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	ประเภทที่	5	สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์	ชื่อ

ผลงาน	 :	 ขูดรักหัตถศิลป์ล้านนา	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	 การแข่งขัน

ทักษะวิชาชีพ	 ทักษะพื้นฐาน	 การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	 การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	ประเภทที่	 8	สิ่งประดิษฐ์

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	ชื่อผลงาน	 :	ผลิตภัณฑ์สครับผิวจากเม็ดลำาไย	 longan	body	scrub	ในการประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	

เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 นักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง	ประเภทที่	 4	สิ่งประดิษฐ์

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร	 ชื่อผลงาน	 :	 ถั่วเน่าอีซี่	 ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	ทักษะพื้นฐาน	การแข่งขันหลักสูตรระยะสั้น	การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่	

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อวันที่	15-16	ธันวาคม	2563

ปทล.คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยกองบัญชาการกรมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	ร่วมกับ	ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	จัดการสอบภาคทฤษฎีของนักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	3	แบบ	1	

จำานวน	 2,400	 นาย	 โดยมีอาจารย์ศิรภพ	 เจริญกุศล	 รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	 ให้การต้อนรับ	 พันเอกสุทธิพงศ์	 งาเวียง	 ผู้

บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	 33	 ในการเยี่ยมชมการสอบ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	

เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2563

ปทล.สนับสนุนสนามการสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่		โดยกองบัญชาการกรมนักศึกษาวิชาทหาร	วิทยาลัยเทคโนโลยีโป

ลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	ร่วมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์	 ระหว่างทีมบุคลากร	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	เชียงใหม่	พบกับ	ทีมศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2563

ปทล.แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมผู้กำากับนักศึกษาวิชาทหาร

มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
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 งานแนะแนวการศึกษา	 ร่วมแสดงความยินดี	 รองผู้อำานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์	 นายอนุชา	 เลิศศรี	 และ	

นางสาวพชร	ตั้งแก้ว	 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม่	 โดยมีอาจารย์พัชราภรณ์	บุญแก้ว	หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา	

ร่วมแสดงความยินดี	ณ	โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์	อำาเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2563

ปทล.ร่วมแสดงความยินด ี รองผู้อำานวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่



98

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่		รับมอบถ้วยรางวัลและมอบเกียรติบัตรชนะเลิศ	การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน

หญิง	รุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี	รายการ	Volleyball	PE	Open	2020	การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จ.เชียงใหม่	ประจำาปี	2563	

รุ่นอายุ	18	ปี	หญิง	รุ่นอายุ	16	ปี	ชาย	รุ่นอายุ	18	ปี	ชาย	และ	วอลเลย์บอลชายหาด	รุ่นอายุ	18	ปี	ชาย	โดยมีอาจารย์สมมิทธ์	ทิพยมณฑล	

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	อาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	เป็นประธานในการรับมอบถ้วยรางวัลและ

มอบเกียรติบัตร	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2563

ปทล.รับมอบถ้วยรางวัลและมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
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 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ	 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส	ประจำาปี	 2020	 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกิจกรรม

ในวันคริสต์มาส	เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก	ฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง	พูด	อ่าน	เขียน	โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ

สื่อที่หลากหลาย	 เข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม	 เปรียบเทียบ	 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับวัฒนธรรมไทย	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2563	

ปทล.ร่วมเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริสต์มาส ประจำาปี 2020 

(CHRISTMAS DAY)
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 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายมังกร	กู่คำา	 IT.1102	นายอนุภาพ	ดีมาก	 IT.1102	และ	

นายปภังกร	สายเชื่อนสี	IT.1102	(ECO	TEAM	วิทยาลัยโปลีเทคนิคลานนา	เชียงใหม่)	โดยมีอาจารย์ปิตุพร	ไชยทิพย์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	คว้า

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาโครงการ	Hoshi	Thailand	contest	2020	ภายใต้หัวข้อ	“	วิถีใหม่	Thailand	New	Normal	By	

hoshi	better	way	“	ในชื่อผลงาน	Thailand	new	normal	ณ	ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2563	

ปทล.คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณา

HOSHI THAILAND CONTEST 2020
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเครื่องเสียงในงานการแข่งขันกรีฑาสี	 “สารภี

เกมส์”	 โรงเรียนสารภีพิทยาคม	 โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์	 ชูดวง	 รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	 และอาจารย์งานพัฒนา

นักศึกษาและกิจกรรม	ตัวแทนนักศึกษา	ร่วมกิจกรรม	ณ	โรงเรียนสารภีพิทยาคม	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2563	

ปทล.ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนเครื่องเสียง งานกรีฑาสี “สารภีเกมส์”

โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาโครงการ	

HOSHI	Thailand	Contest	2020	ภายใต้หัวข้อ	“วิถีใหม่	Thailand	New	Normal	by	HOSHI	Better	Way”	ในชื่อผลงาน	

Thailand	new	normal	จากตัวแทนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	นายมังกร	กู่คำา	

IT.1102	นายอนุภาพ	ดีมาก	IT.1102	และ	นายปภังกร	สายเชื่อนสี	IT.1102	และ	อาจารย์ปิตุพร	ไชยทิพย์	อาจารย์ที่ปรึกษา	

โดยมีอาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	เป็นผู้รับมอบ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2563	

ปทล.รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณา

โครงการ HOSHI THAILAND CONTEST 2020
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ส่งมอบความสุขมอบของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมงานวันขึ้นปี

ใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	2564	โรงเรียนร่ำาเปิงวิทยา	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม	สร้างความสุข	และมีส่วนร่วม

ในการดูแลให้เด็กๆ	ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต	โดยมีอาจารย์พัชราภรณ์	บุญแก้ว	หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา	

ตัวแทนวิทยาลัยฯ	มอบของรางวัล	ณ	โรงเรียนร่ำาเปิงวิทยา	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2563	

ปทล.ส่งมอบความสุขมอบของรางวัลกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2564

โรงเรียนร่ำาเปิงวิทยา อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมกับ	โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	จัดรับบริจาคโลหิตที่มี

คุณภาพ	มีความปลอดภัยสูง	 เพื่อนำาโลหิตสำารองไว้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วย	 และมีความจำาเป็นต้องใช้โลหิตในการ

รักษาพยาบาล	 โดยมีคณะอาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 	 ร่วมบริจาคโลหิต	 ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	2563	

ปทล.ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 มอบรางวัลผู้ซึ่งปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความพากเพียรและเสีย

สละ	ครบ	20	ปี	และ	10	ปี	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำาลังใจให้กับอาจารย์และบุคลากร	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	 เชียงใหม่	 ที่ปฎิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร	 ซื่อสัตย์สุจริตจนเกิดประโยชน์แก่	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา	เชียงใหม่

ปทล.มอบรางวัลผู้ซึ่งปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความพากเพียรและเสียสละ

ครบ 20 ปี และ 10 ปี
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมกับ	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	 เชียงใหม่	 มอบของขวัญปีใหม่ร่วมแสดงความยินดี	 	 นายเทพโยธิน	 พันธง	 โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาทีมวอลเลย์บอล	

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ที่ได้ทำาคุณประโยชน์	 สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ	 ณ	 วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2563	

ปทล.มอบของขวัญปีใหม่ร่วมแสดงความยินดี 

นายเทพโยธิน พันธง โค้ชผู้ฝึกสอนกีฬาทีมวอลเลย์บอล
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 	 ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่	 พุทธศักราช	 2564	 กับสถาน

ประกอบการที่ร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของวิทยา

ลัยฯ	โดยมีอาจารย์พิภพ	ปัญญาฟู	หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	และหัวหน้าสา

ขางาน	เข้าอวยพรปีใหม่	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2564

ปทล.สวัสดีปีใหม่สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช	 2564	

พ.ต.อ	 อดุลย์	 	 สิริสิทธินันท์	 ผู้กำากับการกองกำากับการ	 5	 กองบังคับการฝึกพิเศษ	 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	

(ค่ายนเรศวรมหาราช)	โดยมีอาจารย์อุทัย		ศรีสุวรรณ์		รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	อาจารย์วุฒิพงษ์		พวงไม้มิ่ง		ผู้

ช่วยรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	มอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่	ณ	กองกำากับการ	5	กองบังคับการฝึกพิเศษ	กอง

บัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	(ค่ายนเรศวรมหาราช)	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2564

ปทล.มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2564

กองกำากับการ 5 กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวรมหาราช)
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช	 2564	

พ.อ.สุทธิพงศ์		งาเวียง	ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	โดยมีอาจารย์อุทัย		ศรีสุวรรณ์		รอง

ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 อาจารย์วุฒิพงษ์	 	 พวงไม้มิ่ง	 	 ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	 มอบกระเช้า

อวยพรสวัสดีปีใหม่	ณ	ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2564

ปทล.มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2564

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่

พุทธศักราช	2564	นางณฐมน	ปัทมะสุคนธ์	ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	19	เชียงใหม่	โดยมีอาจารย์

ครรชิต	เมฆขลา		รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	มอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่	ณ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	

19	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	8	มกราคม	2564

ปทล.มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ต้อนรับนางณฐมน	ปัทมะสุคนธ์	ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	

19	เชียงใหม่	ผู้บริหาร	คณะกรรมการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	19	เชียงใหม่	ในการประเมินและตรวจสอบบัญชีรายชื่อเครื่องมือ	

เครื่องจักร	และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	19	เชียงใหม่	โดยได้ดำาเนินการขออนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบฯ	จำานวน	

10	 สาขา	 ได้แก่	 1.สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์	 ระดับ	 1	 2.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก	 ระดับ	 1	

3.สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์	ระดับ	1	4.สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์	ระดับ	1	5.สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม	ระดับ	

1	6.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ	1	7.สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์	 (ประมวลผลคำา)	ระดับ	1	8.สาขาพนักงานการใช้

คอมพิวเตอร์	 (กราฟิก)	ระดับ	1	9.สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์	 (ตารางทำาการ)	ระดับ	1	10.สาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์	

(การนำาเสนอผลงาน)	ระดับ	1	โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	ผู้บริหาร	อาจารย์	ให้การต้อนรับ	ณ	

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2564	

ปทล.ต้อนรับผู้บริหาร คณะกรรมการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

ประพันธ์ศรี	 สมจันทร์ฉาย	 อาจารย์ประจำาหมวดวิชาสามัญ	 กับรางวัล	 “ครูดีในดวงใจ	

ฝ่ายอาชีวศึกษาเอกชน”	เนื่องในวันการศึกษาเอกชน	ประจำาปีการศึกษา	2563

ครูดีในดวงใจ ฝ่ายอาชีวศึกษาเอกชน

เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่น	

เนื่องในวันครู	ประจำาปีการศึกษา	2563	สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำาปีการศึกษา 2563

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ต้อนรับคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

ผศ.ดร.นิกราน	หอมดวง	พร้อมคณะ	ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่	พุทธศักราช	2564	โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับ

ใบอนุญาตและผู้จัดการ	ผู้บริหาร	อาจารย์	ให้การต้อนรับ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	

มกราคม	2564	

ปทล.ต้อนรับคณบดี วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 	 ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่	พุทธศักราช	2564	กับ

สถานประกอบการที่ร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของวิทยาลัยฯ	โดยมีอาจารย์สาขางานพาณิชยกรรม	เข้ามอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่

ปทล.สวัสดีปีใหม่สถานประกอบการที่ร่วมการจัดการเรียนการสอน

ระบบทวิภาคีและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



116

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ต้อนรับผู้บริหาร	 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น	 พร้อมคณะ	 ร่วม

อวยพรสวัสดีปีใหม่	พุทธศักราช	2564	โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	ผู้บริหาร	อาจารย์	

ให้การต้อนรับ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	มกราคม	2564	

ปทล.ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น พร้อมคณะ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุ

สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา	“ค่ายนเรศวรมหาราช”	ครบรอบปีที่	39	ประจำาปี	2564	โดยมีอาจารย์

ประสิทธิ์	ชูดวง	รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	พร้อมบุคลากร	ร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้หอม	ณ	กองกำาการ	5	กองบังคับการ

ฝึกพิเศษ	กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน	ค่ายนเรศวรมหาราช	อำาเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	มกราคม	2564	

ปทล.ร่วมถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ต้อนรับผู้บริหารสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	

พร้อมคณะ	ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่	พุทธศักราช	2564	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	

อาจารย์อุทัย	 ศรีสุวรรณ์	 รองผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 	 ให้การต้อนรับ	 ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2564	

ปทล.ต้อนรับสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ

ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	 จากนายเจริญฤทธิ์	 	 สงวนสัตย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และ

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีอาจารย์ศิรภพ	 เจริญกุศล	 รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการ

ศึกษา	ตัวแทนวิทยาลัยฯ	เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ	เมื่อวันที่	27	มกราคม	2564	

ปทล.เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชน

เทศบาลวัดศรีดอนไชย	จังหวัดเชียงใหม่	 เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ	 เพื่อการ

พัฒนาความรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	 ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	28	มกราคม	2564

ปทล.ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 รับมอบชุดถังขยะแยกประเภท	จากบริษัท	แอดไวซ์	 จำากัด	

สาขาช้างเผือก	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะภายในสถานศึกษา	 โดยมี

อาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ตัวแทนรับมอบ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2564	

ปทล.รับมอบชุดถังขยะแยกประเภทจากบริษัท แอดไวซ์ จำากัด สาขาช้างเผือก

เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	มอบกระเช้าของขวัญและอวยพรสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช	2564	

พ.ต.อ.กิตติพงษ์		เพ็ชรมุณี			ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรช้างเผือก	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีอาจารย์อุทัย		ศรีสุวรรณ์		รอง

ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	มอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่	ณ	สถานีตำารวจภูธรช้างเผือก	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวัน

ที่	2	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2564

ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่



122

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ

เทคนิคลานนา	เชียงใหม่	อบรมเชิงปฏิบัติการ	Up	Skill	&	Re-Skill	การเขียนแผนธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่	เพื่อ

ส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่สนใจให้สามารถนำาความรู้	 ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์

เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง	 โดยมีอาจารย์ศิรภพ	 เจริญกุศล	 รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการ

ศึกษา	กล่าวเปิดการอบรม	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	3-5	กุภาพันธ์	2564

ปทล.อบรม Up Skill & Re-Skill การเขียนแผนธุรกิจผู้ประกอบการอาชีวศึกษารุ่นใหม่
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ

นายจ้าง/สถานประกอบการ	ประจำาปีงบประมาณ	2564	จัดโดยสำานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	โดย

มีอาจารย์จุฬารัตน์	อารีมิตร	และ	อาจารย์จุฑามาศ	ตรีตรึก	กลุ่มงานบุคลากรและแผนงาน	ร่วมการอบรม

โครงการ	ณ	โรงแรมคุ้มภูคำา	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ 

ประจำาปีงบประมาณ 2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลและมูลนิธิเอ็มพลัส	 เชียงใหม่	 จัด

โครงการให้ความรู้	“วัยใส	รักปลอดภัย		ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”	ผ่านการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	2	

โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลและมูลนิธิเอ็มพลัส	เชียงใหม่	อบรมให้ความรู้	โดยมีอาจารย์อุทัย	ศรีสุวรรณ์	รองผู้อำานวย

การฝ่ายพัฒนานักศึกษา	มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกับวิทยากรการอบรม	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวัน

ที่	8-12	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.จัดโครงการ วัยใส รักปลอดภัย  ห่างไกลโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยนักศึกษาสาขางานการตลาด	 จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ	

Next	Future	รู้ก่อน	รุกก่อน	การปรับตัวในยุคธุรกิจ	New	normal	ตอน	NEW	ROLES	OF	HR	IN	DIGITAL	AGE	(บทบาทใหม่ของ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิตอล)	โดยวิทยากรพิเศษ	ผศ.ดร.	กัญญ์พัสวี	กล่อมธงเจริญ	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัย

แม่โจ้	ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์	บรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	

เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยนักศึกษาสาขางานการตลาด	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

ชั้นปีที่	 2	 จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ	 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการตลาดดิจิทัล	 เจาะลึกการตลาดดิจิทัลเตรียมพร้อมการลงทุน

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่พร้อมขจัดอุปสรรค	โดยวิทยากรพิเศษ	คุณณฐโชค	คำาพยอม	ที่ปรึกษาด้านออกแบบและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	บริษัท	วีอาร์ไทยเบสท์	(ประเทศไทย)	จำากัด	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	กล่าวเปิดงาน

กิจกรรมสัมมนา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	จัดโครงการอบรมให้ความรู้	“ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร”	ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ	2	

เพื่อให้ความรู้	ความเข้าใจ	ตระหนักรับผิดชอบ	และปลูกจิตสำานึกให้แก่นักศึกษาในเรื่องกฎหมายจราจร	การรักษาวินัยในการขับขี่	มารยาทในการ

ขับรถ	 ป้ายเครื่องหมายจราจร	 และอื่นๆ	 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษาในการขับขี่ยานพาหนะ	 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนจากการใช้รถใช้ถนน	จากกลุ่มงานจราจรตำารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่	วิทยากรการอบรม		โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่าย

วิชาการ	มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก	ให้กับวิทยากร	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	15-19	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.จัดโครงการอบรมให้ความรู้ “ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร”

ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยงานกิจการนักศึกษา	 นำาตัวแทนนักศึกษาแกนนำา	 TO	 BE	NUMBER	ONE	

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ	“การพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่	หัวใจสีขาว	ร่วมต้านยาเสพติดยาเสพติด	I-Teen”	จัดโดย	กลุ่มงานควบคุม

โรคไม่ติดต่อ	สุขภาพจิตและยาเสพติด	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีอาจารย์เสน่ห์	สมบัติใหม่	และ	นักศึกษาแกนนำา	TO	

BE	NUMBER	ONE	ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20-21	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว

ร่วมต้านยาเสพติดยาเสพติด I-Teen”
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยงานกิจการนักศึกษา	 ร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและ

ดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	จังหวัดเชียงใหม่”	รุ่นที่	11	ประจำาปี	2564	จ	 ัดโดย	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	สุขภาพจิตและยาเสพติด	

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการประเมินทักษะการ้อง	การเต้น	และบุคลิกภาพของน้องๆแต่ละคน	ที่ได้

รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่	โดยมีนางสาวชณัฐวงค์	ธุวานนท์	นักศึกษาสาขางานสถาปัตยกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

ตัวแทนวิทยาลัยฯ	และตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่	เข้าร่วมการอบรม	ณ	โรงแรมดิเอ็มเพรส	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20-21	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.ร่วมการอบรม “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่”
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยกรมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	ต้อนรับ	พ.อ.	สุทธิพงศ์	งาเวียง	ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	มณฑลทหารบกที่	33	ในโอกาสเดินทาง

มาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามออนไลน์	 ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	 3	 (ชาย)	 ของกรมนักศึกษาวิชาทหาร	 วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.ต้อนรับพ.อ.สุทธิพงศ์ งาเวียง ผบ.มทบ.33

ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามออนไลน์
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	ร่วมงานเปิดโลกการศึกษา	สู่ประตูอาชีพ	โรงเรียนบ้านกาด

วิทยาคม	 ให้ความรูู้้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	

โดยมีงานแนะแนวการศึกษา	 ร่วมกิจกรรมให้ความรู้	 ณ	 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม	 อำาเภอแม่วาง	 จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.ร่วมงานเปิดโลกการศึกษา สู่ประตูสายอาชีพ

โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเครื่องเสียงในงานการแข่งขัน

กีฬาและกรีฑาคณะสี	โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์	โดยมีอาจารย์วุฒิพงศ์	พวงไม้มิ่ง	ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการฝ่าย

กิจการนักศึกษา	 ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะสี	 ณ	 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์	 อำาเภอหางดง	

จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเครื่องเสียงงานกีฬาและกรีฑาคณะสี

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่		นำานักศึกษา	นายกฤตนัย	หน่อใจ	นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

ชั้นปีที่	2	สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT.2103)	และ	นายณรงค์ฤทธิ์	อินทนนท์	นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	

ชั้นปีที่	1	สาขางานยานยนต์	 (AU.4101)	รับมอบเกียรติคุณบัตรนักศึกษาผู้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา	ประจำาปี

พุทธศักราช	2564	เนื่องในวันมาฆบูชา	จังหวัดเชียงใหม่	ณ	พุทธสถานเชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2564

ปทล.นักศึกษารับมอบเกียรติคุณบัตรนักศึกษาผู้บำาเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ประจำาปีพุทธศักราช 2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”	 เนื่องใน	 “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”	ประจำาปี	

2564	 เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 และพระปรีชาสามารถด้านการช่าง	 รวมทั้งทรงให้ความสำาคัญในการพัฒนา

ฝีมือแรงงานของช่างไทย	ให้มีความเป็นมาตรฐาน	โดยมีอาจารย์ครรชิต	 เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วมพิธีถวายราชสักการะ	

ณ	อาคารอเนกประสงค์	โรงเรียนบ้านศาลา	ตำาบลดอนแก้ว	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำาปี 2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ	โรงเรียนเทพบดินทร์

วิทยาเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลงานนักศึกษา	ให้ความรูู้้การเรียนสายอาชีพ

และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	 โดยมีงานแนะแนวการศึกษา

และงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้	ณ	โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ

โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	 วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 (สลึมสลือคาเฟ่)	คว้าโล่เกียรติคุณ	ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	สถาน

ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน	 ระดับชาติ	 ตามเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา	 ระดับดีเยียม	 จากสำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	โดยมีอาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ร่วมแสดงควมยินดี	

ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมแสดงความยินดีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนรางวัลงานการแข่งขันกีฬาสี

ประจำาปีการศึกษา	2563	โรงเรียนชลประทานผาแตก		โดยมีงานแนะแนวการศึกษา	ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาสี	ณ	โรงเรียนชลประทานผาแตก	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนรางวัลงานกีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชลประทานผาแตก จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู็นำาเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	 ในการ

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	“ThaiHealth	InnoAward	ครั้งที่	3”	ระดับอาชีวศึกษา	และมัธยมศึกษาตอนปลาย	รอบ	20	ทีม	ภาย

ใต้ทีม	Can’t	Stop	but	can	fix		หยุดไม่ได้แต่แก้ไขได้	มีตัวแทนนักศึกษา	นางสาวประภาวรินทร์	รัตนโพธิ์ธา	MK.2101,	นางสาวชัญญานุช	

วัฒนานิวัต	MK.2101	และนายปิยะ	อินทร์พรม	BC.2101	โดยมีอาจารย์รัชนีกร		แก้วเป๋า	และ	อาจารย์ณัฐพล	อุ่นภักดิ์	ที่ปรึกษาโครงการ	ณ	

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำาเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ThaiHealth Inno Awards ครั้งที่ 3
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	นำานางสาวชณัฐวงค์	ธุวานนท์	นักศึกษาสาขางานสถาปัตยกรรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	 IDOL	จังหวัดเชียงใหม่	รุ่นที่	 11	ประจำาปี	2564	ตัวแทนวิทยาลัยฯและตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่	 เข้าพบและฟัง

โอวาทจากนายเจริญฤทธิ์	 สงวนสัตย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำาลังใจ	 ก่อนประกวดจริง	 ในวัน

อาทิตย์ที่	 7	มีนาคม	2564	 โดยมีอาจารย์เสน่ห์	สมบัติใหม่	นำาตัวแทนนักศึกษาเข้าพบและฟังโอวาท	ณ	ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่	อาคารอำานวยการ	ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2564

ปทล.นำาตัวแทนวิทยาลัยฯ TO BE NUMBER ONE IDOL

เข้าพบและฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพลอยทับทิม	 ณ	 ถลาง	 นักศึกษา

สาขางานการท่องเที่ยว	 TG.5101	 เข้ารับรางวัลเพชรแห่งสยาม	 (เพชรรัตนชาติ)	 บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่า	

สาขาเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมการแสดง	ประจำาปี	2021	จากสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย	อาเซียน	และ	สภาองค์กร

เยาวชนคนสร้างชาติ	ณ	หอประชุมคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2564

ปทล.นางสาวพลอยทับทิม ณ ถลาง นักศึกษารางวัลเพชรแห่งสยาม

บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ประจำาปี 2021
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 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 เลขที่	 ชม.๐๐๔/๒๕๖๐	 ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	ระดับ	1	ณ	

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	6-7	มีนาคม	2564

ปทล.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1



142

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะ	อินทร์พรม	นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	สาขา

งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	BC.2101	คว้ารางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	การประกวดเขียนเรียงความ	ระดับชั้นมัธยมศึกษา	ตอนต้น	ภายใต้หัวข้อ	“ร่วมใจ

ต้านภัยโควิด19”	ประจำาปี	2563	จัดโดยคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	บริษัท	เมืองเศรษฐกิจพอเพียง	จำากัด	ภายใต้ความร่วมมือของ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในด้านงานเขียน	โดยมีอาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่ง

เสริมการศึกษา	ร่วมแสดงความยินดี	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564

ปทล.นักศึกษาคว้ารางวัลการประกวดเขียนเรียงความ

หัวข้อ ร่วมใจต้านภัยโควิด19 ประจำาปี 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	ต้อนรับคณะผู้บริหาร	ครู	 โรงเรียนสารภีพิทยาคม	อำาเภอสารภี	จังหวัด

เชียงใหม่	 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ	 โดยมีอาจารย์ศิรภพ	 เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา	ผู้บริหาร	อาจารย์	ให้การต้อนรับ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2564

ปทล.ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ	โรงเรียนสันป่าตอง

วิทยาคม	ประจำาปีการศึกษา	2563	ร่วมแสดงดนตรี	จัดแสดงนิทรรศการให้ความรูู้้การเรียนสายอาชีพและการเตรียมความพร้อม

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	และ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	 โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์	 ชูดวง	

รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	 พร้อมด้วยงานแนะแนวการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์	 ร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกกว้าง

ทางการศึกษาและอาชีพ	ณ	โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม	อำาเภอสันป่าตอง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	อบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ	 “Design	 Thinking	 For	 Innovation”	 กับการสร้างสิ่งประดิษฐ์	 โครงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ	 เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่ง

ผลให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น	 ในการสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ๆ	 มองเห็นประเด็นปัญหาของการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน	 ไปสู่

กระบวนการคิดที่พัฒนาอย่างยั่งยืน	ให้กับนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	กล่าว

เปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2564

ปทล.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อบเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบานการคิดเชิงออกแบบ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขออนุญาต

เพิ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ	 โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	 ทิพยมณฑล	

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	 คณะผู้บริหาร	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณา	 ณ	 วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2564

ปทล.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อม

การขออนุญาตเปิดสาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมกิจกรรมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ	 โรงเรียนสันทราย

วิทยาคม	ประจำาปีการศึกษา	2563	ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรูู้้การเรียนสายอาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	โดยมีอาจารย์วุฒิพงศ์	พวงไม้มิ่ง	ผู้ช่วยรองผู้

อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	พร้อมด้วยงานแนะแนวการศึกษา	ร่วมกิจกรรมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ	ณ	โรงเรียน

สันทรายวิทยาคม	อำาเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและอาชีพ

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานสถาปัตยกรรมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางาน

สถาปัตยกรรม	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 3	 และ	 นักศึกษาสาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2563		(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วม

การประเมินและมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวพิลาวรรณ	พิริยะโภคัย	วิศวกรโยธา	บริษัท	อันพาราเลล	เพอร์เซปชัน	จำากัด	ประธานกรรมการ

ภายนอกที่ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานสถาปัตยกรรม

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2563		(ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ)	โดยมีอาจารย์พัชสุดา	กัลยาณวุฒิ	ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วมการประเมินและมอบเกียรติบัตรให้กับคุณทิพย์

สุดา	พวงมาลี	ผู้จัดการ	บริษัท	เชียงใหม่	เจ	เจ	ทราเวล	จำากัด	ประธานกรรมการภายนอกที่ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรม

ประจำาปีการศึกษา 2563



150

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานพาณิชยกรรมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	

2563		(ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วมการประเมินและมอบเกียรติบัตร

ให้กับนายตะวัน	แสงโชต	ผู้จัดการ	Development	(Business)	บริษัท	เฮงลิสซิ่ง	จำากัด	สำานักงานใหญ่	ประธานกรรมการภายนอกที่ร่วม

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยสาขางานพาณิชยกรรมสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานการ

บัญชี	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2563		(ทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วมการประเมินและมอบเกียรติบัตรให้กับคุณวรศักดิ์			

หงส์สุวรรณ	ตำาแหน่ง	TA,	CPA	บริษัท	สอบบัญชี	บีดับบลิวเอฟ	แอนด์	แอดไวเซอรี่	จำากัด	ประธานกรรมการภายนอกที่ร่วมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานการบัญชี

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวประภาวรินทร์	รัตนโพธิ์ธา	MK.2101,	นางสาวชัญญา

นุช	วัฒนานิวัต	MK.2101	และนายปิยะ	อินทร์พรม	BC.2101	มีอาจารย์รัชนีกร		แก้วเป๋า	และ	อาจารย์ณัฐพล	อุ่นภักดิ์	ที่ปรึกษาโครงการ	

ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	“ThaiHealth	InnoAward	ครั้งที่	3”	ระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย	ภายใต้ทีม	

Can’t	Stop	but	can	fix		หยุดไม่ได้แต่แก้ไขได้	โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์	ชูดวง	รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	มอบเกียรติบัตร	ณ	

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2564

ปทล.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

การประกวดนวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คนล้านนา	หนังสือพิมพ์

คุณภาพเพื่อชาวเหนือ	 ก้าวสู่ปีที่	 4	 โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์	 ชูดวง	 รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ร่วมแสดง

ความยินดี	ณ	สำานักงานหนังสือพิมพ์คนล้านนา	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์คนล้านนา

เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 ปีพุทธศักราช 2564
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณรงค์ศักดิ์	 แก้วประเสริฐ	

อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย	 เข้ารับเข็มทองคำาเชิดชูเกียรติครู	ประจำาปี	2563	ที่ปฏิบัติงานครบ	30	ปี	จากสมาคม

โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่	 โดยมีนายสุภัทร	 จำาปาทอง	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 มอบเข็มทองคำาเชิดชูเกียรติ	

ณ	หอประชุมโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	2564

ปทล.ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วประเสริฐ

เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติครู ประจำาปี 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ต้อนรับ	ดร.อดิศร	สินประสงค์	นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย	 เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน	 ระดับ

ชาติ	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 เจ้าภาพจัดการแข่งขันประเภทวิชา

ช่างอุตสาหกรรม	 สาขายานยนต์,	 สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคนิคพื้นฐาน	 โดยมีอาจารย์ศิรภพ	 เจริญกุศล	 รองผู้อำานวยการฝ่ายส่ง

เสริมการศึกษา	คณะผู้บริหาร	อาจารย์	ให้การต้อนรับ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2564

ปทล.ต้อนรับนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

เยี่ยมชมการแข่งขันทักษะฯ ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยสาขางานไฟฟ้ากำาลัง	ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	Fix	

It	Center	ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหนองขี้นกยาง	บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	บำารุงรักษาดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า

โรงเรียนหนองขี้นกยาง	 โดยมีอาจารย์บัณฑิต	 ดวงจันทร์	 และ	 ตัวแทนนักศึกษาสาขางานไฟฟ้ากำาลัง	 ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อชุมชน	Fix	It	Center	ณ	โรงเรียนหนองขี้นกยาง	อำาเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2564

ปทล.ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center

โรงเรียนหนองขี้นกยาง อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานก่อสร้างสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2563		(ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ)	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วมการประเมินและมอบเกียรติบัตรให้กับ	จ.อ.	กิตติศักดิ์		ใจคำาแปง	

เจ้าหน้าที่กำากับงานพัฒนาแหล่งน้ำา	ชุดปฏิบัติงานช่าง	สังกัด	นพค.32	สนภ.3	นพท.	หน่วยช่างพัฒนา	นพค.32	สนภ.3	ประธานกรรมการ

ภายนอกที่ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานก่อสร้าง

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมกิจกรรมแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 3	 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	 ให้ความรูู้้การเรียนสายอาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักเรียน

เพื่อเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์	ชูดวง	รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	และ	งานแนะแนว

การศึกษา	่วมกิจกรรมแนะแนว	ณ	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมแนะแนวเรียนต่อสายอาชีพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรมจัดกิจกรรมบูรณาการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	 ผ่านสถานการณ์จำาลองในหัวข้อ	 “งานแต่งงาน”	 โดยนักศึกษา

สาขาการท่องเที่ยว	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	1	ห้อง	TG.1103	โดยมีอาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ร่วมกิจกรรม	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2564

ปทล.จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ

ผ่านสถานการณ์จำาลองในหัวข้อ “งานแต่งงาน”
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/

สถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว	(NON-IMMIGRANT	VISA)	

ประจำาปีงบประมาณ	2564	จัดโดยสำานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่	โดยมีอาจารย์ยุธินันท์	แสนสุข	อาจารย์กลุ่ม

งานบุคลากรและแผนงาน	เข้าร่วมการประชุม	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	23	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ 

ประจำาปีงบประมาณ 2564
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 3	 และ	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ชั้นปีที่	 2	 ประจำาปีการศึกษา	

2563	 	 (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)	 โดยมีอาจารย์ครรชิต	 เมฆขลา	 รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 ร่วมการประเมินและมอบ

เกียรติบัตรให้กับ	คุณวัลลภ	แสงหนุ่ม		ผู้จัดการ	หจก.	บีเน็ต	เอ็นจิเนียริ่ง	ประธานกรรมการภายนอกที่ร่วมการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยสาขางานพาณิชยกรรม	สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขา

งานการตลาดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	

2563	 	 (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)	 โดยมีอาจารย์ครรชิต	 เมฆขลา	 รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 ร่วมการประเมินและมอบ

เกียรติบัตรให้กับ	คุณมัลลิกรานต์			ศรีนวลใหญ่	ที่ปรึกษาการขาย	หจก.อีซูซุศาลาเชียงใหม่	จำากัด	ประธานกรรมการภายนอกที่

ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานการตลาด

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ร่วมกิจกรรมงานเปิดเส้นทางการศึกษาค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ	ประจำาปีการ

ศึกษา	2563	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	ร่วมจัดจัดบูธนิทรรศการการศึกษาต่อสายอาชีพ	ให้ความรูู้้การเรียนสายอาชีพและการเตรียมความ

พร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่เส้นทางการเรียนสายอาชีพ	โดยมีอาจารย์วุฒิพงศ์	พวงไม้มิ่ง	ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา	และ

งานแนะแนวการศึกษา	ร่วมกิจกรรม	ณ	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

ปทล.ร่วมกิจกรรมงานเปิดเส้นทางการศึกษาค้นหาเป้าหมายเข้าใจอาชีพ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรมจัดกิจกรรมบูรณาการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชานันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	 ผ่านสถานการณ์จำาลองในหัวข้อ	 “ปอยหลวง	 โปลิฯ”	 โดยนักศึกษา

สาขาการท่องเที่ยว	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	1	ห้อง	TG.1101	และ	หัวข้อ	“สายประทีปธารา	ธิดาลุ่มน้ำาปิง”	โดย

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่	1	ห้อง	TG.1102	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

ปทล.จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำาลอง
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยสาขางานพาณิชยกรรม	สอบประเมินสมรรถนะนักศึกษา

สาขางานการตลาด	 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ชั้นปีที่	 3	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	 	 ภาคปฏิบัติวิชาการจัด

จำาหน่ายสินค้าและบริการ		โดยมีอาจารย์ศิรภพ	เจริญกุศล	รองผู้อำานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	ร่วมการประเมิน

ประเมินสมรรถนะนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินสมรรถนะนักศึกษาสาขางานการตลาด

วิชาการจัดจำาหน่ายสินค้าและบริการ 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ประชุมบุคลากร	 ครั้งที่	 4	 ปีการศึกษา	 2563	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน	

ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2564	โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	อาจารย์ฉลวย	พันธ์ทอง	ผู้อำานวยการ	ประธานการประชุม	

โอกาสนี้วิทยาลัยฯ	มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ครบ	30	ปี	ครูดีในดวงใจ	ฝ่ายอาชีวศึกษาเอกชน	วันการศึกษาเอกชน	รางวัลครู

ดีเด่น	เนื่องในวันครู	ของสมาคมโรงเรียนเอกชน	จังหวัดเชียงใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	มอบโล่ที่ระลึกบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรและ

เสียสละครบ	10	ปี	และ	ครบ	20	ปี	บุคลากรที่เกษียณอายุการทำางาน	และ	แบุคลากรที่สำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่่	26	มีนาคม	2564

ปทล.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

ครั้งที่ 4 ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา	 นายวรพจน์	 สเตาน์สโคฟ	

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 สาขาการตลาด	 MK.3101	 คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประธานนักเรียน	 Debate	 ใน

หัวข้อเรื่อง	“เมื่อ	Social	มีผล	ประเด็นสังคมต้องถูกเมินโดยคน	Gen	ใหม่”		เวทีประลองของ	ประธานนักเรียนตัวจริง	พร้อมรับ

ทุนการศึกษาจำานวน	30,000	บาท	โดยมีอาจารย์ณัฐพล	อุ่นภักดิ์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	ณ	หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี	1	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ประสานมิตร)	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2564

ปทล.ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศ

โครงการ “ประธานนักเรียน Debate”

ขอขอบคุณภาพจากTwitter	:	WOM	ENTERTAINMENT	NEWS
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 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 เลขที่	 ชม.๐๐๔/๒๕๖๐	

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์	

ระดับ	1	ณ	ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2564

ปทล.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินความรู้ความสามารถ

เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานอิเล็กทรอนิกส์	 สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2563	(ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)	 โดยมีอาจารย์ครรชิต	 เมฆขลา	 รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 ร่วมการประเมินและมอบเกียรติบัตร

ให้กับ	 คุณอุเทน	 เสนาบุตร	 ผู้จัดการ	 หจก.ลานนาเทคเทเลคอม	 แอนด์	 เน็ตเวิร์ค	 ประธานกรรมการภายนอกที่ร่วมการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ประจำาปีการศึกษา 2563
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 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	

กระทรวงแรงงาน	 ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 เลขที่	 ชม.๐๐๔/๒๕๖๐	 ทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์	 (ประมวลผลคำา)	 ระดับ	

1	(รุ่นที่	1)	ณ	ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2564

ปทล.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำา) ระดับ 1
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยสาขางานยานยนต์	 สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และ	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	ประจำาปีการศึกษา	2563	(ทั้งภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ)	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	ร่วมการประเมินและมอบเกียรติบัตรให้กับ	คุณนิวัติ	เป็งสิริ	ผู้จัดการ

ฝ่ายบริการ	บริษัท	สยามนิสสัน	เชียงใหม่	ประธานกรรมการภายนอกที่ร่วมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยี

โปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	26	มีนาคม	2564

ปทล.สอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษาสาขางานยานยนต์

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ระดับชั้นปีที่	 2	 ประจำาปีการศึกษา	 2563	 ใน

หัวข้อ	“สร้างงาน	สร้างรากฐาน	สู่จุดหมายที่ปลายฝัน”	โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	เป็นประธานในพิธีเปิด	ซึ่งมีนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ระดับชั้นปีที่	 2	 ช่างอุตสาหกรรม	 พาณิชยกรรม	 และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศซึ่งเป็นกิจกรรมที่

นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาและเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ	 ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายโดยอาจารย์จตุพล	 ชมภูนิช	

ประธานกรรมการบริษัท	เชน	แอนด์	ทอล์ค	จำากัด	เพื่อให้กำาลังใจและชี้แนวทางแก่นักศึกษาในการใช้ชีวิตและการศึกษาหรือทำางานต่อในอนาคต	ณ	วิทยาลัย

เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2564

ปทล.ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

ประจำาปีการศึกษา 2563
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร	 นักศึกษาที่ได้รับ

รางวัล	 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ	 การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน	 ระดับชาติ	 ประจำาการ

ศึกษา	 2563	 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.2)	 โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์	 ทิพยมณฑล	 ผู้รับใบอนุญาตและ

ผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	 อาจารย์	 ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร	 ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2564

ปทล.ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำาการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	ดำาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	ด้านอาชีวศึกษา	(Vocational	National	Education-

al	Test	 :	V-NET)	ปีการศึกษา	2563	ด้วยระบบดิจิทัล	 (Digital	Testing)	 เพื่อวัดความรู้และความสามารถนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ปวช.

3	 โดยมีนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ปวช.3	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 เข้าทำาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	 ด้าน

อาชีวศึกษา	(Vocational	National	Educational	Test	:	V-NET)	ทั้งนี้วิทยาลัยฯ	ต้อนรับรองศาสตราจารย์ศีลศิริ	สง่าจิตร	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา	ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ	ด้านอาชีวศึกษา	ปีการศึกษา	2563	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวย

การฝ่ายวิชาการ	ให้การต้อนรับ	ณ	สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2564

ปทล.ดำาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2563	โดยมีนายรัฐพล	นราดิศร	

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา	ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นปีที่	3	และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีที่	2	จากสาขางานยานยนต์	สาขางานไฟฟ้ากำาลัง	สาขางานอิเล็กทรอนิกส์	สาขางานก่อสร้าง	สาขางานสถาปัตยกรรม	สาขางานเทคโนโลยี

สารสนเทศ	สาขางานการท่องเที่ยวและโรงแรม	สาขางานพาณิชยการ	ในโอกาสนี้อาจารย์สมมิทธิ์	ทิพยมณฑล	ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ	กล่าวแสดงความ

ยินดีกับผู้สำาเร็จการศึกษา	และ	อาจารย์ฉลวย	พันธ์ทอง	ผู้อำานวยการ	รับมอบผลงานนวัตกรรมจากตัวแทนนักศึกษาให้ไว้กับทางวิทยาลัยฯ	ณ	อาคารนิกรพันธ์ุ	

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2564

ปทล.มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ระดับชั้นปวส. 2

ประจำาปีการศึกษา 2563
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	 เชียงใหม่	 ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 เลขที่	 ชม.๐๐๔/๒๕๖๐	 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์	 (ประมวลผลคำา)	 ระดับ	 1	 (รุ่นที่	 2)	 ณ	 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2564

ปทล.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำา) ระดับ 1
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	 เชียงใหม่	 ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 เลขที่	 ชม.๐๐๔/๒๕๖๐	 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์	 (กราฟิก)	ระดับ	1	ณ	ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยี

โปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2564

ปทล.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค

ลานนา	 เชียงใหม่	 ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	 เลขที่	 ชม.๐๐๔/๒๕๖๐	 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสาขาช่างซ่อมรถยนต์	 ระดับ	 1	 ณ	 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	

เชียงใหม่	เมื่อวันที่	5-9	เมษายน	2564

ปทล.ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 	 ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	 ประจำาปีพุทธศักราช	 2564	 โดยมีอาจารย์ปรเมศร์	 ไชยวงศ์	 หัวหน้า

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา	ร่วมพิธีถวายราชสักการะ	ณ	ห้องประชุม	3	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ	7	

รอบ	พระชนมพรรษา	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2564

ปทล.ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
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	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	โดยสาขางานยานยนต์	รับมอบรถยนต์	Mitsubishi	Galant	

2.0	Ultima	จากพระธีระวิทย์	จิรวฑฒโน	และ	นางสาวรุ่งทอง	สระครูพันธ์	ผู้ปกครองนายณัฐชนน	บัวผัน	ศิษย์เก่า

สาขางานยานยนต์	 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาสาขางานยานยนต์	 โดยมีอาจารย์ครรชิต	 เมฆขลา	

รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 อาจารย์พิภพ	 ปัญญาฟู	 หัวหน้าสาขาวิชาเครื่องกล	 อาจารย์ภราดร	 ทองศิริ	 หัวหน้า

สาขางานยานยนต์	เป็นผู้รับมอบ	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2564

ปทล.รับมอบสื่อการเรียนการสอนรถยนต์ Mitsubishi Galant 2.0 Ultima
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	 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	 เชียงใหม่	 ผู้ดำาเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา	 24	 ตามใบอนุญาตดำาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง

ชาติ	 เลขที่	 ชม.004/2560	 รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน	 จำานวน	 47,000.-บาท	 จากนางณฐมน	

ปัทมะสุคนธ์	ผู้อำานวยการ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	19	เชียงใหม่	โดยมีอาจารย์ครรชิต	เมฆขลา	รองผู้อำานวยการฝ่าย

วิชาการ	เป็นผู้รับมอบ	ณ	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	19	เชียงใหม่	(สพร.19	เชียงใหม่)	เมื่อวันที่	9	เมษายน	2564

ปทล.รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
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เพลงประจำาสถาบัน

 มาร์ช ปทล 

ทำานอง/เนื้อร้อง	สุจิตรา	วีระชาติ

เรียบเรียงเสียงประสานโดย

	 คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา	เชียงใหม่	

ปทล.	โปลิเทคนิคลานนา	

แหล่งรวมวิชา	แห่งพาณิชและช่าง	

สมัครสมานสามัคคีก่อเป็นพลัง	

สร้างความหวัง	ให้ชีวิตมั่นคง	

ปทล.	โปลิเทคนิคลานนา	

ส่งเสริมจรรยา	จริยะสูงส่ง

ยึดมั่นในชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	รัฐดำารง

ช่วยเสริมส่ง	วิชาชีพให้ร่ำาลือ

*	รวมพลัง	กันไว้ด้วยจิตศรัทธา

ประกาศศักดา	สร้างชื่อเสียงให้ระบือ

สร้างเกียรติคุณ	ไปทั่วแคว้น	ให้เขาลือ

ว่าเรานี้คือ	ลูกหลาน	ปทล.

ปทล.	โปลิเทคนิคลานนา

แหล่งรวมชีวา	รวมวิญญา	หลอมหล่อ

ให้กล้าแกร่ง	ให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อ

ปทล.	ทุกคนอดทนเหนือใคร	(ซ้ำา	*)

**	ปทล.	ทุกคนไม่จนน้ำาใจ	ปทล.	ทุกคนไม่จนน้ำาใจ	(ซ้ำา	**	2	ครั้งท่อนจบ)
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 เขียวทองผ่องอำาไพ 

ทำานอง	-	เรียบเรียง	เสถียร	ปานคง	

เนื้อร้อง	อโศก	สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง	โฉมฉาย	อรุณฉาน

ลูกเขียวทอง	งามผ่องอำาไพ

สุขในฤทัย	เมื่อได้มาเจอะกัน

กาแลเครื่องหมายของความสัมพันธ์

พวกเรารักมั่นโปลิเทคนิคลานนา

ลูกชาวเขียวทอง	งามผ่องตระการ	

กลับมาถึงบ้าน	ซึ้งซ่านในอุรา

ศิษย์เก่า	เพื่อเราไม่ลืมสัญญา	

ศึกษาวิชาด้วยความก้าวหน้าทวี

**ปทล.ชื่อย่อสถาบันเรา	

แนบเนาฤดี

ความรักความสามัคคี

น้องพี่มากมี	นานนับปียั่งอุ่นใจ

ลูกชาวเขียวทอง	งามผ่องเพริศพราว

ระยับวับวาว	เหมือนดาวที่สุกใส

เรามารื่นเริงบันเทิงฤทัย

พวกเรารักใคร่	จากไปจำาได้มิลืม
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เพลงประจำาสถาบัน

 โปลิเทคนิคลานนาสถาบันใจ 

ทำานอง	-	เรียบเรียง	เสถียร	ปานคง

เนื้อร้อง	อโศก	สุขศิริพรฤทธิ์	

ร้อง	วรนุช	อารีย์	

	 มองยอดสน	พริ้วใบแกว่ง	เพราะแรงของลม	ชวนสุขสม	รื่นรมย์	ชิด	ชื่นชม

อุรา	จามจุรี	สวนพักผ่อน	ยังตรึงซึ้งตา	ที่ศึกษา	ของเรา	พริ้งเพราเพริศมิไล	ในถิ่น

นี้	 เสมือนมีมนต์	 เข้าดลหทัย	 โปลิเทคนิคลานนาสถาบันใจ	 รวม	 ความสดใด	 รัก

ใคร่กันไว้ไม่เลือน	ยามจากไป	ให้คนึง	คิดถึงผองเพื่อน	ยาม	เยี่ยมเยือน	เร้าเตือน

เหมือนเราใกล้ชิดกัน
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เพลงประจำาสถาบัน

 โปลิเทคนิคลานนารื่นเริง

ทำานอง	-	เรียบเรียง	เสถียร	ปานคง

เนื้อร้อง	อโศก	สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง	ศรีสุดา	รัชตะวรรณ

	 เราชาวโปลิเทคนิคลานนา	 มาเรามาเฮฮา	 รออยู่ช้าทำาไม	 มาซิมา	 ช่า	 ช่า	

ช่า	เริงใจ	เพลงเร้าเร่งฤทัย	ออกไปเชื่อมสัมพันธ์	เราชาวโปลิเทคนิคลานนา	เรามา

เริงลีลา	ฟลอร์เฟื่องฟ้าไหวหวั่น	มาซิมา	ช่า	ช่า	ช่า	พาฝัน	มันเร้าเริงชีวัน	ให้เสียว

สั่นในฤดี	ลูก	ปทล.	เคียงคลอวาดลวดลาย	ลีลาศเยื้องกราย	คู่ใครคู่เขาเข้าที	พวก

เดียวกันมั่นสามัคคี	 ด้วยความยินดี	 น้องพี่รื่นรมย์	 เราชาวโปลิเทคนิคลานนา	 เรา

เชิญชวนกันมา	 ร่วมเริงร่าเกลียวกลม	วันของเรา	 เพื่อรักเก่าสุขสม	วันนี้เราชื่นชม	

ลูกเขียวทองผ่องโสภิณ
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เพลงประจำาสถาบัน

ลาโปลิเทคนิคลานนา 

ทำานอง	-	เรียบเรียง	เสถียร	ปานคง

เนื้อร้อง	อโศก	สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง	โฉมฉาย	อรุณฉาน

	 ลา	 ลาแล้วจำาลาไปก่อน	 สุดอาวรณ์	 ทอดถอนในให้แลหา	 โปลิ	 เทคนิค

ลานนา	ขอลาด้วยน้ำาตา	ลาด้วยความโศกศัยล์	 เรา	เคยพบหน้ากันน้อง	พี่	ต่อแต่

นี้	คงเหลือเพียงภาพความฝัน	มองร่มชมพูพันธ์ทิพย์ไหวหวั่น	กระซิบเสียงสั่น	วัน

ไหนเราหนอได้กลับมา	ต้องลาครู	และท่านอาจารย์	พระคุณของท่าน	จะฝังใจจำา

ได้ร่ำาเรียน	มา	พระวิษณุเทพผู้เมตตา	ลูกขอก้มกราบบูชา	รับซึ่งพรสิ่งดี	ลา	ลาแล้ว

จำาลาไปก่อน	อนุสรณ์สถาบันแห่งเรานี้	ยามต้องจากลา	น้ำาตาล้นปรี่	ลาแล้วน้องพี่	

คงโชคดีได้มาเจอะกัน
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เพลงประจำาสถาบัน

 โปลิ ฯ รำาลึก

ทำานอง	-	เรียบเรียง	เสถียร	ปานคง

เนื้อร้อง	อโศก	สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง	สุรพล	วันประเสริฐ

	 เชียงใหม่เมืองนี้	 เตือนฤดี	 เหมือนดังมีมนตรา	 โปลิเทคนิคลานนา	 ศึกษา

เรียนวิชาด้วยกัน	จำาได้อย่างดี	 เพื่อนน้องพี่	นี้มีความสัมพันธ์	ทุกวัน	ช่างมี	ความ

สุขสันต์	 แอบฝัน	 ย้อนคืนวันให้หวนคืนมา	 ไหว้วอนพระวิษณุ	 เทพที่เคารพบูชา	

ทรงให้	ความเมตตา	ให้ความรู้ปวงข้า	ด้วยศรัทธาล้นใจ	ภาพแห่ง	ความหลัง	วันนี้

ยังฝังด้วยความอาลัย	คงได้กลับมาเยือนถิ่น	นี้	กี่ปีก็คงจะไม่มีวันลืม
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แผนที่การเดินทาง
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ข้อมูลการติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

โทร.0 5321 3061 0 5321 3144 0 5321 9175 

แฟกซ์.0 5340 8223

www.lannapoly.ac.th 

Line : @lannapoly

E-Mail : lannapoly@lannapoly.ac.th

Follow Us : Social Media วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่



Land of Skill

จัดทำาโดย งานโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ใครๆ ก็เรียนทำา เรียนคิด เรียนช่างและพาณิชย์

โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 

แฟกซ์ 0 5340 8223

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

www.lannapoly.ac.th

E-Mail : lannapoly@lannapoly.ac.th

Follow Us : Social Media


