
1. ช่ือโครงการ :  แขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับสถานศึกษา 

 ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  นายจิรโรจน  วิเชยีรเพริศ 

      ตําแหนง : หัวหนางานวดัผลและประเมินผล 

 โทรศัพทมือถือ : 097-130-3033 
 

2. หลักการและเหตุผล 

       ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดเห็นชอบในการจัดงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพใน
อนาคตแหงประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  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 ท้ังนี้ เพ่ือ
เสริมสรางภาพลักษณใหแกอาชีวศึกษา  โดยการนําผลงานดีเดนของผูเรียนทางดานวิชาการ และผลงานดีเดนของ
ผูเรียนทางดานวิชาชีพ มานําเสนออยางหลากหลายในงานประชุมวิชาการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดจัด 

โครงการ “แขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับสถานศึกษา”  ประจําป 2560 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียน นักศึกษาไดทดสอบความรูความสามารถทางดานทักษะวิชาชีพ  เพ่ือนําผล

การทดสอบไปใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนของสถานศึกษาและตอยอดเปนตัวแทน

เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานีตอไป   

 
3. วัตถุประสงค 

     3.1 เพ่ือนําเสนอและประชาสัมพันธผลงานทางดานวิชาการ และทางดานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดอุทัยธานี) 
     3.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ใหมีความหลากหลายและ
เปนมาตรฐานสากล 
     3.3 เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (จังหวัดอุทัยธานี) สามารถนํา
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาบูรณาการในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     3.4 เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ใหเปนคนดี คนเกง มีความรู ความสามารถ ทางดาน
วิชาการและ ทางดานวิชาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
     3.5 เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของอาชีวศึกษา ใหเปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 
     3.6 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร
ระยะสั้น ระดบั อศจ.อุทัยธานี ตอไป 



4. ผลผลิตของโครงการ (Output) : 

นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และหลักสูตร

ระยะสั้น ระดับสถานศึกษา  
 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome) : 

ไดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ

หลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ตอไป 

6. กลุมเปาหมาย : 

เชิงปริมาณ   :  นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  

                   และหลักสูตรระยะสั้น แขงขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ :   ไดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ 

                   หลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : ไดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน และ 

                               หลกัสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  
 

9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ : 
 

ตัวชีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ แผนกวิชาสงนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ

พ้ืนฐานและหลักสูตรระยะสั้นระดับสถานศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ ไดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน 
และหลักสูตรระยะสั้นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 

 

เชิงเวลา 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 20,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. 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 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดทําโครงการและ
เสนออนุมัติ 

    
คัดเลือกนักเรียน 

นักศึกษาทุกแผนก
วิชาเปนตัวแทน
วิทยาลัย เขารวม

แขงขันทักษะ
วิชาชีพระดับ
อาชีวศึกษา
อุทัยธาน ี

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

- - - 20,000.00 

2. แตงต้ัง
คณะกรรมการแขงขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะ
พื้นฐาน และหลักสูตร
ระยะส้ันระดับ
สถานศึกษา 

 
   

3. ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
ชี้แจงขั้นตอนการจัด
แขงขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพื้นฐาน  
และหลักสูตรระยะส้ัน
ระดับสถานศึกษา 

    

4. จัดเตรียมสถานที่ใน
การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และหลักสูตรระยะส้ัน 
ระดับสถานศึกษา 

  
  

5. จัดการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรระยะส้ัน
ระดับสถานศึกษา    
ตามวันและเวลาที่
กําหนด 

 
 
  

6. สรุปผลรายงานผล
ดําเนินโครงการ 

 
  

 

รวมเงิน    20,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


