
1. ช่ือโครงการ : แขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ 
 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 มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป  
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 
       ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเห็นชอบในการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ  ในปการศึกษา 2562  โดยมีเปาหมายในการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาของเยาวชนอาชีวศึกษา และเสริมสรางนักเรียน นักศึกษา ใหเปนคนดี คนเกง มี
คุณธรรม มีความเปนผูนํา มีความเปนประชาธิปไตย พัฒนาทักษะฝมือใหมีมาตรฐานใหกาวสูโลกอาชีพในระดับ
อาเซียน และระดับสากลไดอยางเต็มภาคภูมิ จึงกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมท่ีเปนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา อยางหลากหลาย เชน กิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาชิกองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  การแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันทักษะวิชา
พ้ืนฐาน  การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหนวยมาตรฐานดีเดน ผลงานของสมาชิกดีเดน ฯลฯ จากสถานศึกษา
ระดับภาค ภาคเหนือ ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณใหแกอาชีวศึกษา  โดยการนําผลงานดีเดนของผูเรียนทางดาน
วิชาการ และผลงานดีเดนของผูเรียนทางดานวิชาชีพ มานําเสนออยางหลากหลายในงานประชุมวิชาการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2563 
 

 

4. วัตถุประสงค 
      4.1 เพ่ือนําเสนอและประชาสัมพันธผลงานทางดานวิชาการ และทางดานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระดับชาติ 
     4.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ใหมีความหลากหลายและ
เปนมาตรฐานสากล 
     4.3 เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดอุทัยธานี) สามารถนํา
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาบูรณาการในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     4.4 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ใหเปนคนดี คนเกง มีความรู ความสามารถ ทางดาน
วิชาการและ ทางดานวิชาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
 



     4.5 เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของอาชีวศึกษา ใหเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 
     4.6 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
ระยะสั้น ระดับชาติ  
 

 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output) : 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีสงนักเรียน นักศึกษา เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ 

หลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2563 
 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) : 
ไดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอุทัยธานี เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2563 
 

7. กลุมเปาหมาย : 
เชิงปริมาณ   :  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  
                   และหลักสูตรระยะสั้น แขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ อยางนอย 1 สาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ :   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีประสบการณเขารวมแขงขัน 

                   ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ และนําความรู 
      ท่ีไดมาพัฒนาทางดานทักษะวิชาชีพตอไป 
 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  จังหวัดภาคเหนือ 
 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ไดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ 
                               หลกัสูตรระยะสั้น ระดับชาติ ตอไป 
 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวชีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รวมแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พ้ืนฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ อยางนอย 1 สาขาวิชา 
 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีประสบการณเขารวมแขงขัน 

ทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ และนํา
ความรูท่ีไดมาพัฒนาทางดานทักษะวิชาชีพตอไป 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 200,000.00 

 
 

 
 
 
 
 



11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() เปาหมาย (เชน 

ใคร จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. วางกรอบแผนการ
ดําเนินงาน 

    
สถานศึกษา / 

นักเรียน นกัศึกษา
อาชวีศึกษาสังกัด

สํานักงาน
คณะกรรมการการ

อาชวีศึกษา 

อาชีวศึกษา
ที่ไดรับ

มอบหมาย
ในการ
จัดการ
แขงขัน
ทักษะ
วิชาชีพ

ระดับชาติ 

- - - 200,000.00 

2. ขออนุมัติดําเนินโครงการ  
 

  
3. แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

    

4. ดําเนินงานตามขั้นตอน 
  

  
5. ประเมินผลการดําเนินงาน  

  
 

6. สรุป – รายงานผล  
  

 

รวมเงิน    200,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 200,000.00 

 


