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ค าน า 
 
ตามที่ส านักบรหิารการอาชีวศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ได้
มีนโยบายในการยกระดับการจัดการแข่งขันทักษาวิชาชีพของกลุม่ภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้เป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
การประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรบั และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยด าเนินการ 
ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนเพือ่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมย่อยที่ 3 
(1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
 ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการจัดการแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มมีาตรฐานเดียวกัน ทางสมาคมฯ จงึได้
จัดท าคู่มือฉบบันี้เพื่อใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรอืสถานศึกษาที่จะเป็นเจ้าภาพน าไปเป็นแนวทางการจัดการ
แข่งขันเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน 

  



บทท่ี 1 
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ หลักเกณฑแ์ละแนวปฏบิัติ 

 

ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการยกระดบัคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาโดยการยกระดบัความสามารถของผู้เรียน เพื่อใหผู้้ส าเรจ็อาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้
การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสรมิทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสรมิสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based  Technology Based Green 
Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาใหเ้กิดประโยชน์ อาทิ 
สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการปอ้งกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

 

 จึงเห็นสมควรใหม้ีการสร้างเครื่องมือประเมินทักษะวิชาชีพ เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ข้ึน โดยกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินทกัษะวิชาชีพ เครื่องมือประเมินต้องสอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เครื่องมือประเมิน
ประกอบด้วยแบบประเมินการปฏิบัติงานใช้ประเมินคุณภาพของ ผลงาน กระบวนการท างาน เทคนิคและกิจนสิัยในการ
ท างาน และแบบทดสอบใช้ประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ส าคัญทีจ่ าเป็นในการท างานที่ก าหนดของแตล่ะอาชีพ การ
สร้างเครื่องมือตามขั้นตอนที่จะด าเนินการนี้เพือ่ใหส้ามารถวัดได้จริง ยุติธรรมส าหรับผูร้ับการประเมิน ในด้านความตรงต่อ
เนื้อหาและตรงต่อระดับคุณวุฒิ  
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนใหม้คุีณภาพ 
2. เพื่อให้นกัศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การ

ประกวดต่าง ๆ และกีฬา 
3. เพื่อเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่

สาธารณชน  
4. เพื่อเสรมิสร้างความสามัคคีในกลุม่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

2. หลักเกณฑ์ 

2.1 ให้ช่ือการแข่งขันว่า “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ” ตามด้วยปีการศึกษาทีจ่ัดการแข่งขัน จังหวัดและสถานศึกษาทีเ่ป็นเจ้าภาพ 

  



2.2 ตราสัญลักษณ์การแข่งขัน 

ความหมาย 
 รูปเฟืองครึ่งวงกลมสีเลือดหมู  หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม 
 รูปเรือใบสมี่วง   หมายถึง พาณิชยกรรม/บริหารธุรกจิ 
 รูปเฟืองสีทอง 5 วง  หมายถึง 5 ภูมิภาค 
 รูปใบเรอืสีธงชาติ   หมายถึง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับชาติ 
 PVET    ย่อมาจาก The Association of Private Colleges of  
                                              Technology and Vocational Education of   
     Thailand Under the Patronage of Her Royal   
     Princess Maha Chakri Sirindorn 
    มีค าว่า การศึกษาสร้างคน อาชีวะเอกชนสร้างชาติ อยู่ภายใต้ตราสัญลักษณ์ 

2.3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติน้ีให้ใช้กบัสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

2.4 การแข่งขันต้องเป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา 
2.5 สถานศึกษาต้องท าการคัดเลือกนักเรียนนกัศึกษา ที่มีความรู ้ความสามารถ และทักษะ ในสถานศึกษาก่อน  ส่งเข้า

แข่งขัน 
2.6 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช    

สุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จะเป็นผู้ก าหนดรายวิชา หรอืการประกวด แนวการสอบ วิธีการสอบ ตลอดจน 
ระเบียบ รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน และเกณฑก์ารให้คะแนนต่าง ๆ 

2.7 สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ ต้องน าหลกัเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ และ
กีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2565 ไปด าเนินการจัดการแข่งขัน  

2.8 สถานศึกษาเจ้าภาพ อาจเพิม่ข้อก าหนดหรือรายละเอียดจากหลกัเกณฑก์ารแข่งขันทกัษะวิชาชีพ การประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ พ.ศ. 2565 ที่ไม่ไดร้ะบุไว้ ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามความเหมาะสม และไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

2.9 สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพ หากต้องการจัดการแข่งขันในรายวิชาที่ไม่ได้ระบุไว้ ในหลักเกณฑก์ารแข่งขันทกัษะ    
วิชาชีพฯ ระดับชาติ สามารถก าหนดรายวิชา หรือการประกวด แนวการสอบ วิธีการสอบ ตลอดจน ระเบียบ 



รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน และเกณฑก์ารให้คะแนนต่าง ๆ  ได้ โดยให้ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของแต่
ละประเภทการแข่งขัน และให้ผลการแข่งขันเป็นผลการแข่งขันระดับภาคเท่านั้น 

2.10 การจัดการแข่งขันมอบใหเ้ป็นภารกิจของสถานศึกษาทีร่ับผดิชอบ สามารถเชิญสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนเข้าร่วมจัดการแข่งขันได้ 

2.11 สถานศึกษาเจ้าภาพ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการสอบ กรรมการให้คะแนน หรือกรรมการตัดสินให้
เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ฯ ของแต่ละรายวิชาก าหนด หรือตามความเหมาะสมของ
สถานศึกษาเจ้าภาพ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเหมาะสม และมาตรฐานของการแข่งขัน  

2.12 การสรุปผลให้คะแนนสถานศึกษาเจ้าภาพจะต้องเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ ตามสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินอยา่งน้อยสาขาวิชาละ 1 คน 

2.13 การประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ระดับชาติ แต่ละรายวิชา อย่างเป็นทางการ ต้องมีผูร้ับรองจ านวน 3 คน ตามที่ก าหนด 

3. แนวปฏิบัติในการสร้างเครื่องมือประเมินทักษะวิชาชีพ 
3.1. ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งคณะท างานในการวิเคราะหส์มรรถนะวิชาชีพ เพื่อจัดท าเป็น

ข้อสอบการแข่งขันทกัษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ 4 ชุดคือ 

3.1.1. คณะกรรมการวิเคราะหร์ายวิชาที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

3.1.2. คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือประเมินทกัษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

3.1.3.  คณะกรรมการจัดท าเครือ่งมอืประเมินนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ 

3.1.4. คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญให้การรบัรองเครื่องมือประเมินทกัษะวิชาชีพ ระดับชาติ 

3.2. ให้คณะกรรมการตามข้อ 3.1.1 ศึกษาจุดประสงค์และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของสาขาวิชา จากหลักสูตรของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อก าหนดกรอบคุณลักษณะของสมรรถนะวิชาชีพ  

3.3. สังเคราะหม์าตรฐานด้านสมรรถนะวิชาชีพเป็นสมรรถนะงาน เพื่อก าหนดงานที่ต้องปฏิบัติ 

3.4. วิเคราะหส์มรรถนะงาน เพื่อก าหนดเป็นรายวิชาที่ใช้แข่งขัน  

3.5. ให้คณะกรรมการตามข้อ 3.1.2 ก าหนดแนวทางการประเมินภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎี ว่าจะใช้เครื่องมือใด

ประเมินความรู้ ทกัษะและกจินสิัยเรื่องอะไรบ้าง พร้อมก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ได้มาตรฐาน 

3.6. ให้คณะกรรมการตามข้อ 3.1.3 ศึกษารายละเอียด เกณฑ์การประกวดนวัตกรรม และสิง่ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมกบับริบท ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน ทั้งนี้ให้คงความเป็นมาตรฐานและคุณภาพของผลงานไว้ 

3.7. ให้คณะกรรมการตามข้อ 3.1.4 เป็นผู้ตรวจสอบและใหก้ารรับรองเครื่องมือประเมินทกัษะวิชาชีพ และเครือ่งมือ

การประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ ์

3.8. ให้สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน    
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรายวิชา ประเภทการประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ ที่ผ่าน



กระบวนการตามข้อ 3.1- 3.7  เพื่อใช้ในการแข่งขันทกัษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

 



บทที่ 2 

แนวปฏบิตัิ คณุสมบัติ กติกา เกณฑก์ารตัดสนิ 
 

1. แนวปฏิบัติ 

1.1. ให้ใช้ป้ายช่ือการแข่งขันว่า “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565” ตามด้วยจังหวัดทีเ่ป็นเจ้าภาพ และช่ือสถานศึกษาเจ้าภาพ เช่น 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2565 จังหวัด เชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยเีมโทร 

1.2. ตราสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน 

 
1.3. รายวิชาที่ใช้จัดการแข่งขัน ระดบัชาติต้องเป็นรายวิชาที่ประกาศโดยสมาคมฯ เท่านั้น 
1.4. การจัดการแข่งขันแบง่เป็นการจัดการแข่งขันแบบ Online และ Onsite  
1.5. สถานศึกษาเจ้าภาพ หรือสถานศึกษาที่รบัผิดชอบ ต้องศึกษาข้อสอบแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา และรายวิชา

ต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อน าไปเตรียมการจัดการแข่งขัน 
1.6. การจัดการแข่งขันหรือการประกวดแบบ Online ให้ด าเนินการดังนี ้

1. สถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหรอืการประกวด แบบ Online เสนอรายช่ือคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน (ตามแบบฟอร์ม) เพื่อให้นายกสมาคม ลงนาม 

2. ให้คณะกรรมการทีร่ับผิดชอบด าเนินการจัดการแข่งขันหรือการประกวด ด าเนินการให้ครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกแห่ง และทุกภาค โดยจัดท าข้ันตอนการรับสมัคร ข้ันตอนการจัดการแข่งขันหรือการประกวด ก าหนดราคา
ค่าสมัครทีเ่หมาะสมโดยยึดจากราคากลางเป็นหลัก ซึ่งอาจลดลงจากราคากลางกส็ามารถท าได้ แจ้งให้
สถานศึกษาทุกแหง่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

3. สถานศึกษาที่จะเป็นเจ้าภาพ หรือสถานศึกษาทีร่ับผิดชอบด าเนินการแข่งขันหรือการประกวดให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และรายงานผลการแข่งขันหรือการประกวดส่ง สมาคมฯ ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด มีขั้นตอน
ดังนี ้

1) คณะกรรมการที่รบัผิดชอบจัดประชุมสถานศึกษาที่เข้าแข่งขันหรือการประกวด เพื่อท าความเข้าใจ
ในข้ันตอนการสมัคร วิธีการแข่งขันหรือการประกวดแบบ Online ให้มีประสทิธิภาพ 



2) สถานศึกษาที่มีความสมัครใจท าการสมัครและช าระเงินโดยตรงกบัคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบ 
3) คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการตัดสินให้นายกสมาคม ลงนาม 

4) ด าเนินการจัดการแข่งขันหรือการประกวด จัดก าหนดห้วงเวลา โดยอาจใช้ Platforms หรือ  ระบบ 
Google Meet ,Microsoft Team,Vroom,Zoom ฯลฯ แล้วแต่จะท าความตกลงกัน  

5) กรรมการตัดสินให้คะแนนการแข่งขันหรือการประกวด 
6) ส่งผลการแข่งขัน เข้าระบบ E-skill 

2. คณะกรรมการที่รบัผิดชอบจัดการแข่งขันแบบ Online สามารถน าเงินค่าสมัครไปด าเนินการจัดการแข่งขัน 
เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน กรรมการคุมสอบ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

3. ผลการประกวดต้องมผีู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกลงนามรับรองผลการแข่งขันตามแบบฟอรม์ที่
ก าหนด กรณีเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทีม่ีความรู้ ความสามารถ
ตามสาขาวิชา เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 คน 

1.7  การจัดการแข่งขัน แบบ Onsite ให้ด าเนินการดังนี ้
1. ให้อุปนายกสมาคมประจ าภาคจัดประชุมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภายในภาค 
2. อุปนายกสมาคมประจ าภาคหรือสถานศึกษาที่รบัผิดชอบการแข่งขัน (กรณีจัดที่ส่วนกลางแหง่เดียว) เสนอ

รายช่ือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน (ตามแบบฟอร์ม) เพื่อให้นายกสมาคม ลงนาม 
3. สถานศึกษาที่จะเป็นเจ้าภาพ หรือสถานศึกษาที่รบัผิดชอบก าหนดรายวิชาและประเภทการแข่งขัน ก าหนด

ราคาค่าสมัครแข่งขันทีเ่หมาะสมโดยยึดจากราคากลางเป็นหลัก ซึ่งอาจลดลงจากราคากลางกส็ามารถท าได้ 
ก าหนดวันเวลา ที่แข่งขัน จัดท าข้ันตอนการรับสมัคร ข้ันตอนการจัดการแข่งขัน แจ้งใหส้ถานศึกษาที่เข้าร่วม
การแข่งขันทราบก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน  

4. สถานศึกษาที่จะเป็นเจ้าภาพ หรอืสถานศึกษาทีร่ับผิดชอบด าเนินการแข่งขัน และรายงานผลการแข่งขันสง่
สมาคมฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีในจงัหวัดมสีถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนเพียงแหง่เดียวให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน 

5. ให้สถานศึกษาเจ้าภาพ หรือสถานศึกษาที่รบัผิดชอบ ท าการจัดการแข่งขัน ให้ครอบคลุมสถานศึกษาภายใน
ภาคเท่านั้น 

6. สถานศึกษาที่มีความสมัครใจและต้องการเข้าร่วมการแข่งขันแบบ Onsite ท าการสมัคร และช าระเงินค่า
สมัครแข่งขันและค่าอุปกรณ์ โดยตรงกับสถานศึกษาเจ้าภาพ ตามขั้นตอนการจัดการแข่งขันของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบระบ ุ

7. สถานศึกษาเจ้าภาพทีจ่ัดการแข่งขันแบบ Onsite สามารถน าเงินค่าสมัครไปด าเนินการจัดการแข่งขัน เป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 

8. สถานศึกษาเจ้าภาพต้องจัดหาอาหารว่าง อาหารกลางวันและน้ าดื่มให้้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคน (งบประมาณ
ได้รับการสนบัสนุนจาก ส านักบริหารการอาชีวศึกษา ซึ่งใหส้ถานศึกษาออกค่าใช้จ่ายไปก่อน แล้วทางสมาคม
ฯ จะจัดสรรให้ต่อไป โดย) 



9. การสรุปผลให้คะแนน สถานศึกษาเจ้าภาพ และสถานศึกษาที่รับผิดชอบ จะต้องเชิญผูท้รงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชา เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อย่างน้อยสาขาวิชา
ละ 1 คน 

10. สถานศึกษาเจ้าภาพ หรือสถานศึกษาทีร่ับผิดชอบ ต้องด าเนนิการ ดังนี้ 
1) พิมพ์รายช่ือผู้เข้าแข่งขัน ติดประกาศแจ้งใหผู้้เข้าแข่งขันทราบ หน้าสถานที่สอบ ตรวจบัตรประจ าตัว 

นักศึกษาก่อนเข้าหอ้งสอบ 
2) ด าเนินการสอบ โดยมกีรรมการคุมสอบ ที่ได้รบัการแต่งตั้งโดยนายกสมาคมฯ เป็นผู้ด าเนินการ 
3) เตรียมรายช่ือผูเ้ข้าแข่งขันแต่ละรายวิชา แต่ละรายการ เพือ่ให้ผู้เข้าแข่งขันลงนาม ทช.3 
4) ตรวจผลงานหรอืให้คะแนนตามรูปแบบที่ก าหนดในรายวิชา  ทช.4 
5) ติดประกาศให้ทราบในบริเวณสถานที่แข่งขันต้องเห็นได้ชัดเจนโดยยังถือว่าเป็นการประกาศ อย่างไม่

เป็นทางการ 
6) หลงัจากไดผ้ลการแข่งขันอย่าง เป็นทางการให้สถานศึกษาเจ้าภาพประกาศผลการแข่งขัน/ประกวด ทุก

วิชา พร้อมลงนามแจ้งให้สถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน ทราบอย่างเป็นทางการ 
7) ส่งผลการแข่งขัน เข้าระบบ E-skill 

1.8. ห้ามมิให้กรรมการตัดสินหรือกรรมการให้คะแนน ท าการตัดสินหรือตรวจคะแนนของนักศึกษาทีม่าจาก
สถานศึกษาเดียวกัน กรณีทีจ่ังหวัดมีสถานศึกษาเพียงแหง่เดยีวอาจขอความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มา
มีส่วนร่วมในการตัดสินและการตรวจให้คะแนน 

1.9. การสรุปผลให้คะแนน สถานศึกษาเจ้าภาพ และสถานศึกษาที่รับผิดชอบ จะต้องเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชา เข้าร่วมเปน็กรรมการตัดสิน อย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 คน 

1.10. ให้สถานศึกษาเจ้าภาพ และสถานศึกษาทีร่ับผิดชอบ ท าการส่งข้อมลูผลการแข่งขันผ่านระบบ E-Skill เพื่อจัดท า
เกียรตบิัตรต่อไป (สถานศึกษาที่ค้างช าระค่าบรจิาคบ ารงุรายปีของสมาคมฯ จะไมส่ามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรได้) 

1.11. ให้สถานศึกษาเจ้าภาพ และสถานศึกษาที่รบัผิดชอบ จัดเตรยีมเอกสารส าคัญ ตามทีส่ านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชนก าหนด เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วใหจ้ัดส่ง ส านักบรหิารการอาชีวศึกษาเอกชน 1ชุด ส าเนาส่งสมาคมฯ 1 
ชุดภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน 

1.12. การเกบ็ค่าสมัครแข่งขันใหก้ับสมาคมฯ แต่ละรายวิชาให้เปน็ไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดคือประเภทบุคคล คนละ 10 
บาท ประเภททีม ๆ ละ 20 บาท ประเภทนวัตกรรมช้ินงานละ 20 บาท ส่วนประเภทอื่นให้เป็นไปตามทีก่ าหนด
โดยสมาคมฯ จะด าเนินการหักจากงบประมาณที่สนบัสนนุจากส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชนที่สนบัสนุน
เป็นค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

1.13. การประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ระดับชาติ รปูแบบ Onsite  อย่างเป็นทางการ ต้องมีผู้รบัรองจ านวน 3 คนดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกประจ าสาขาวิชา 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

- อุปนายกสมาคมประจ าภาค 
 กรณีรปูแบบ Online ต้องมผีู้รบัรองจ านวน 3 คนดังนี้ 



- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 

- กรรมการผูร้ับผิดชอบการประกวด 

- ประธานกรรมการจัดการแข่งขันหรอืผู้แทน  
1.14. กรณีรายวิชาใดไม่อยู่ในการแข่งขันระดับชาติตามรายวิชาทีร่ะบุหากเจ้าภาพจะด าเนินการจัดการแข่งขันเอง ทาง

สมาคมฯ ไม่ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไมร่ับรองผลการจัดการแข่งขัน 

1.15. หากสถานศึกษาทีร่ับผิดชอบหรือสถานศึกษาเจ้าภาพไม่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้ 
ทางสมาคมฯ ไม่ถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไมร่ับรองผลการจัดการแข่งขันทุก
รายการรวมถึงไมส่นับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด 
2.1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของสถานศึกษา ที่ก าลังศึกษา

อยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยก าหนดอายุไม่เกิน 25 ปี และได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

2.2. นักเรียน นักศึกษา ทุกคนมสีิทธ์ิสมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษาน้ัน ๆ โดยไม่มีการแยกสาขาวิชา 
2.3. สถานศึกษาคัดเลือกนกัเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวด ในระดับการศึกษาน้ัน ๆ รายวิชาละไมเ่กิน 5 คน 

ส าหรับประเภทบุคคล และไมเ่กิน 3 ทมีส าหรบัประเภททีมหรือตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในแต่ละประเภท หรือ
ข้ึนกับความพร้อมของเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 

2.4. นักเรียนนกัศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน 1 รายวิชา
เท่านั้น 

2.5. นักเรียนนกัศึกษา ที่เคยได้รับรางวัลเกียรตบิัตรเหรียญทองในรายวิชา ของปีการศึกษาทีผ่่านมา ไม่มีสทิธ์ิเข้า
แข่งขันในรายวิชาเดิม 

3. กติกาการแข่งขันท่ัวไป 
3.1. สถานศึกษาแต่ละแหง่สง่รายช่ือนักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดในแต่ละประเภท/สาขา/รายวิชา 

ผ่านระบบ E-Skill ภายในเวลาที่ก าหนดเพือ่เจ้าภาพจะได้ด าเนินการจัดท าสูจบิัตรและรายช่ือผู้เข้าแข่งขัน/
ประกวดต่อไป 

3.2. เมื่อผู้สมัครไมส่ามารถเข้าแข่งขัน/ประกวดตามก าหนดเวลา จะด้วยสาเหตุใดก็ตามถือว่าผู้สมัครสละสิทธ์ิในการ
แข่งขัน/ประกวดครัง้นั้น ๆ  

3.3. กรณีผูเ้ข้าแข่งขันไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่สถานศึกษายังส่งช่ือเข้าแข่งขัน หากมีผู้อทุธรณ์
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณาว่าขาดคุณสมบัติจริง ให้ถือว่าผล
การแข่งขันในรายการทีส่่งเข้าแข่งขันของสถานศึกษาน้ันเปน็โมฆะ ให้สถานศึกษาที่ได้คะแนนรองลงไปได้รบั



รางวัลแทนและให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งช่ือสถานศึกษาที่กระท าผิดไปยังคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน เพื่อพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

3.4. ผู้เข้าแข่งขันจะตอ้งพกบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน มาแสดงให้กรรมการแตล่ะประเภท ก่อนการ
แข่งขัน 

3.5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
3.6. การประกาศผลการแข่งขันใหส้ถานศึกษาเจ้าภาพประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ภายใน 15 วันหลัง

เสร็จสิ้นการแข่งขัน 
3.7. รายวิชาใดที่ไม่ได้จัดแข่งขัน/ประกวดในจังหวัดน้ันๆ  สถานศึกษาสามารถสง่ผูเ้ข้าแข่งขัน/ประกวด เข้าร่วม

แข่งขันกับภาคอื่นที่มีการแข่งขันได้ 
3.8. การมอบเกียรติบัตร  สถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถพิมพ์เกียรติบัตรออกจากระบบ E-Skill เองได้โดยใช้

กระดาษตามทีร่ะบุในระบบ (สถานศึกษาใดไม่ช าระค่าบ ารุงสมาคมฯ ไม่สามารถพิมพเ์กียรตบิัตรได้) ทั้งนี้การเปิด
ระบบใหส้ถานศึกษาพิมพ์เกียรตบิัตรจะแจง้ให้ทราบอีกครัง้หนึ่ง 

 

4. เกณฑ์การตัดสิน/การให้เกียรติบัตร 
การตัดสินผลการแข่งขัน/ประกวด ก าหนดคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน 3 ระดบั ดังนี ้

  คะแนน    90.00 - 100   คะแนน  เกียรตบิัตรเหรียญทอง 
  คะแนน    80.00 - 89.99 คะแนน   เกียรตบิัตรเหรียญเงิน 
  คะแนน    70.00 - 79.99 คะแนน  เกียรตบิัตรเหรียญทองแดง 
  คะแนน    60.00 – 69.99 คะแนน   เกียรตบิัตรชมเชย 
  



  

แบบฟอร์มทีเ่กีย่วข้อง 

 



  



  ทช.3 

ใบลงทะเบียน 
โครงการ เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 

กิจกรรมท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
กิจกรรมย่อยท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

กิจกรรมย่อยท่ี 3 (1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ประเภทวิชา/ประเภทการประกวด ............................................................... 

สาขาวิชา/รายวิชา................................................................ 
วันที่ ..........เดือน.................................พ.ศ............ 

จังหวัด ..........................................ณ ............................................  

ที่ 
ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษา 
ลายมือช่ือ 

(พิมพ์/เขียนให้ชัดเจน) ลงช่ือ เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ 
   สถานศึกษาเจ้าภาพพิมพ์ออกมา     07.00 น.   17.00 น. 

  จากระบบ E-Skill     07.00 น.   17.00 น. 

  เพ่ือให้ผู้เข้าแข่งขันประกวด กีฬา     07.00 น.   17.00 น. 
  ลงนามด้วยปากกาทุกคน     07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 

   เอกสารฉบบันีต้้องส่งฉบบัจริง     07.00 น.   17.00 น. 

   หลังเสร็จสิน้การแข่งขัน     07.00 น.   17.00 น. 

   เพื่อด าเนินการตั้งเบกิ     07.00 น.   17.00 น. 

        07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 
        07.00 น.   17.00 น. 

รายละเอียดการท าเอกสาร 

   - ช่องวันเดือนปี ให้เว้นว่างไว้ 

   - สถานที่ ณ ... ให้ใส่ช่ือวิทยาลัยที่แข่งขัน เท่านั้น 

   - ช่องลายมือช่ือด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น โดยใหล้งให้ครบทัง้ 2 ช่อง  

- เวลามาและเวลากลบั ให้เป็น 07.00 - 17.00 น. ห้ามแก้ไข 
    - ทช.3 ให้ส่งเป็นเอกสารฉบบัจริง (ห้ามสง่เป็นเอกสารสแกนหรือส าเนา) ส่งมาทีส่มาคม 



ทช.4 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ  ประจ าปกีารศกึษา ................. 
ประเภทวิชา ..................................................... 

สาขาวิชา/รายวิชา......................................................... 
ประเภท (  ) บุคคล  (  ) ทีม 

วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ................ 
จังหวัด ..........................................ณ (สถานศึกษาเจ้าภาพ)................................  

ที่ ช่ือ-สกุล สถานศึกษา คะแนน เกียรตบิัตร 
  พิมพ์ออกจากระบบ E-Skill  (เหรียญ...........) 
  เสนอลงนามให้ครบ   
  ติดประกาศให้สถานศึกษาทราบ   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ลงช่ือ .................................................................... 
    (.................................................) 

          อุปนายกสมาคมประจ าภาค 
ลงช่ือ ....................................................................    ลงช่ือ .................................................................... 
              (.................................................)          (.................................................) 
            ผู้อ านวยการสถานศึกษาเจ้าภาพ        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          
 
หมายเหต ุ
1. กรณีประกาศผลมหีลายแผ่น ๆ ที่ 2 , 3, ...  ไม่ต้องพิมพ์หัวกระดาษ 
2. ลงช่ือทั้ง 3 ต าแหน่ง เฉพาะแผ่นสุดท้าย  
3. ให้ประกาศผลเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์ได้รบัรางวัลเท่านั้น 
  



ตัวอย่างเกียรตบิัตร 

 
 
 

 

 

เลขท่ี N-

5001/2561 

การแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ การประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดบัชาติ  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ณ วิทยาลยัอาชีวศกึษาเอกชนเทคโนโลย ี
ขอใหม้ีความสุข ความเจริญตลอดไป 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑ เดือน เมษายน พุทธศกัราช ๒๕๖๕ 

นายอาชีวะ  เอกชน 
วิทยาลยัเทคโนโลยเีอกชนบริหารธุรกิจ 

ไดรั้บรางวลัเกียรติบตัร เหรียญทอง วิชา งานเคร่ืองยนตเ์ลก็ ระดบัชั้น ปวช.  

ขอมอบเกียรติบตัรฉบบัน้ีไวเ้พ่ือแสดงว่า 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกบั 

สมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(ดร.ประเสริฐ  กลิ่นชู) 
นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและ 
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

(ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษจิ์นดา)              
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การก าหนดหมายเลขเกียรติบตัร 
- ภาคเหนือ      ใหข้ึ้นตน้ดว้ย N - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
- ภาคใต ้         ใหข้ึ้นตน้ดว้ย S - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
- ภาคกลาง      ใหข้ึ้นตน้ดว้ย C - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ใหข้ึ้นตน้ดว้ย E - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
- กรุงเทพฯ        ใหข้ึ้นตน้ดว้ย B - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 

เช่น N - 00001/2561 หมายถึงเกียรติบตัรกลุ่มภาคเหนือ ฉบบัท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 

 

(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


