
1. ช่ือโครงการ : สรางเครื่องมือทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ระดับ ปวช./ปวส. 
ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  - 

      ตําแหนง : หัวหนางานวดัผลและประเมินผล 
 โทรศัพทมือถือ : - 
  

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1)  ดานความพอประมาณ  

1.1 พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผลโครงการ 
 1.2 พอประมาณกับความสามารถของครู ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกันดําเนินงาน 
ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3 พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ  
 

2)  ดานการมีเหตุผล  
2.1 เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา  
2.2 เปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบรูณ  
2.3 ยึดหลักวาผูเรียน นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  
2.4 การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  
2.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ  
 

3)  ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี  
3.1 มีการตั้งกรรมการดําเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเปนอยางดี  
3.2 มีการตั้งกรรมการดําเนินงานรับผิดชอบดานตาง ๆ ใหชัดเจน  
3.3 มีการประชุมปรึกษาหารืออยางเสมอ  
3.4 มีการประเมินการท างานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการท างานตอไป  
3.5 มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุง วางแผนการทํางานครั้งตอไป 
  

4)  เง่ือนไขความรู  
4.1 องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด  
4.2 ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและปฏิบัติงาน  
4.3 รูจักวางแผนในการทํางาน  
4.4 ความรูดานการสรุปผลและการประเมินงาน  
 

5)  เง่ือนไขคุณธรรม  
5.1 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักเรียน นักศึกษา 
5.2 ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา  
5.3 ความขยันอดทน  
5.4 สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ  
 
 
 
 



6)  สังคม  
6.1 นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน  
6.2 นักเรียน นักศึกษามีความรูรักสามัคคี  
6.3 วิทยาลัยฯ เกิดความเขมแข็งภายในองคกร  
 

7)  เศรษฐกิจ  
7.1 ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา  
 

8)  สิ่งแวดลอม  
8.1 ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน  
 

9)  วัฒนธรรม  
9.1 การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
             ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายท่ีจะสรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาใน

ดานวิชาชีพ เพ่ือใหสังคมตลอดจนชุมชนเกิดความเชื่อม่ันในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาวาไดมาตรฐานตามเกณฑของหลักสูตร และความตองการของตลาดแรงงาน จึงกําหนดให
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.. และ ปวส.2 ตองเขารับการประเมินมาตรฐานเพ่ือนําไปสูกระบวนการ
ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาใหเปนท่ียอมรับแกชุมชนและสังคมตอไป 

ในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป ผูสอนจะตองมีวัตถุประสงคการศึกษาวา สิ่งท่ีตองการสอน
คืออะไร เปนองคความรู (Knowledge) หรือเปนทักษะ (Skill) หรือเปนทัศนคติ (Attitude) ไมวา
วัตถุประสงคการศึกษาจะเปน Domain  ใดก็ตาม เม่ือผูสอนคาดวาไดจัดประสบการณการเรียนรูแก
ผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงคแลว จะตองมีการวัดผลและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวาผูเรียน
ไดเรียนรูจริงตามวัตถุประสงคหรือไม 

เพ่ือใหการดําเนินการตามนโยบายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จึงดําเนินโครงการสรางเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานีใหแกนักเรียน นักศึกษาท่ีจะ
สําเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาชีพ 

 

4. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือทดสอบความรู  ความสามารถและทักษะ  ตลอดจนลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
2.  ใชเปนเกณฑในการตรวจสอบ  กํากับ  ดูแลมาตรฐานนักเรียน-นักศึกษา 
3.  ใชประเมินตรวจสอบคุณภาพการจัดเรียนการสอนวิชาชีพภายในสถานศึกษา 
4.  เพ่ือประกันคุณภาพการมีงานทําของนักเรียน-นักศึกษาและการประกันคุณภาพการ 

อาชีวศึกษา 
 
 
 
 

 



5. ผลผลิตของโครงการ (Output) : 
เครื่องมือในการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน-นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2563 ระดบั ปวช. และ ระดับ ปวส. 
ระดับ  ปวช.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
ระดับ  ปวส.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 

 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) : 
การจัดสอบเครื่องมือทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดสอดคลองกับสมรรถนะหลักของ

มาตรฐานวิชาชีพ 
7. กลุมเปาหมาย : 

เชิงปริมาณ : เครื่องมือในการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน-นักศึกษาท่ีจะสําเร็จ 
การศึกษาใน  ปการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.  

ระดับ  ปวช.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
ระดับ  ปวส.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
เชิงคุณภาพ :  จัดสรางเครื่องมือทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดสอดคลองกับสมรรถนะหลัก   

ของมาตรฐานวิชาชีพ 
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับชั้น ปวช. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม ระดับ ปวช. และปวส. ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 

 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวชีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ เครื่องมือในการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน-นักศึกษาท่ีจะ

สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 ระดบั ปวช. และ ระดับ ปวส. 
 ระดับ  ปวช.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 
 ระดับ  ปวส.  10  สาขาวิชา    10  สาขางาน 

 

เชิงคุณภาพ จัดทําเครื่องมือในการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพไดสอดคลองกับ
สมรรถนะหลัก   (Core Competence)  ของมาตรฐานวิชาชีพ 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย รวมคาใชจายท้ังส้ิน   10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/
วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() เปาหมาย (เชน 

ใคร จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดทําโครงการ
และเสนออนุมัติ 

    
ไดขอสอบ

มาตรฐานวิชาชีพที่
สอดคลองกับ
สาขาวิชาของ

นักเรียน นักศึกษา 
ที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 

2563 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 10,000.00 

2.แตงต้ัง
คณะกรรมการ
จัดสรางเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐาน 

 
 

  

3. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห
มาตรฐานวิชาชีพตาม
สาขาวิชาชีพตาม
สาขาวิชางาน 
กําหนดรอบเคร่ืองมือ
การประเมินและสราง
เคร่ืองมือประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช. และ
ปวส. ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 

    

4. จัดพิมพเคร่ืองมือ
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

    

5. แตงต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 

  

6. ดําเนินการ
ประเมินสรุป มอบ
วุฒิบัตร 

 
 

 
 

รวมเงิน    10,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


