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ค ำน ำ 

สืบเนื่องจาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน ได้มีมติให้มีการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ การประกวดและกีฬา ตามกลุ่มภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับ และความต้องการของตลาดแรงงาน  

จึงได้มีการจัดหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวด และกีฬา ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
จัดการแข่งขันเพ่ือให้ได้มาตรฐานของการจัดการแข่งขัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการด าเนินการ 

ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้ง
นี้ ท าให้การจัดการแข่งขันส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามความคาดหวังทุกประการ 
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หลักเกณฑ์ กติกำกำรแข่งขัน ทักษะวิชำชีพ กำรประกวดและกีฬำ 
ปีกำรศึกษำ 2561 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพ การประกวดและการแข่งขันกีฬา 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และศักยภาพของสถานศึกษาและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่

สาธารณชน  
4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแต่ละภาค 

คุณสมบัต/ิหลักเกณฑ์/กติกำทั่วไป 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้ำร่วมแข่งขัน/ประกวด 
1.1  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ หรือระบบทวิภาคี(ไม่เป็นพนักงานประจ าบริษัท)ของ

สถานศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาโดยไม่ก าหนดอายุและได้
ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในสถานศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน 

1.2  นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดตามระดับการศึกษานั้น ๆ โดยไม่มีการแยก
สาขาวิชา 

1.3  สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขัน/ประกวดในระดับการศึกษานั้น ๆ รายวิชาละไม่
เกิน 5 คน ส าหรับประเภทบุคคล และไม่เกิน 3 ทีมส าหรับประเภททีมหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ในแต่ละประเภท 

1.4  นักเรียนนักศึกษาจะสมัครเข้าแข่งขันประเภททักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาใดก็ได้โดยมีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 
1 รายวิชาเท่านั้น 

2  กติกำกำรแข่งขันทั่วไป 
  2.1 สถานศึกษาแต่ละแห่งส่งรายชื่อนักเรียน      นักศึกษา ที่สมัครเข้าแข่งขัน/ประกวดในแต่ละ

ประเภท/สาขา/รายวิชา (ลงนามรับรองโดยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ หรือผู้อ านวยการ เท่านั้น) 
ส่งไปยังฝ่ายรับสมัครการแข่งขันภายในเวลาที่ก าหนดเพ่ือเจ้าภาพจะได้ด าเนินการจัดท าสูจิบัตร
และรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน/ประกวดต่อไป 

2.2 เมื่อผู้สมัครไม่สามารถเข้าแข่งขัน/ประกวดตามก าหนดเวลา จะด้วยสาเหตุใด  ก็ตาม ถือว่าผู้สมัคร
สละสิทธิ์ในการแข่งขัน/ประกวดครั้งนั้น ๆ 

2.3  การแข่งขันในสาขาวิชาให้เน้นการแข่งขันภาคปฏิบัติ แต่ถ้าหากมีการแข่งขันทั้งภาคทฤษฎี และ 
ภาคปฏิบัติให้ยึดหลัก สัดส่วนคะแนน ภาคทฤษฎี 20% ภาคปฏิบัติ 80 % เว้นแต่จะมีการก าหนด
สัดส่วนเป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะรายวิชา 

2.4 กรณผีู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่สถานศึกษายังส่งชื่อเข้าแข่งขัน 
หากมีผู้อุทธรณ์คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน และเมื่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันพิจารณาว่า
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ขาดคุณสมบัติจริง ให้ถือว่าผลการแข่งขันในประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันของสถานศึกษานั้นเป็นโมฆะ 
และส าหรับประเภทกีฬา และประเภทอ่ืน ๆ ให้สถานศึกษาที่ได้คะแนน รองลงไปได้รับรางวัลแทน 
และให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งชื่อสถานศึกษาที่กระท าผิดไปยัง คณะกรรมการ
อ านวยการจัดการแข่งขัน เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

2.5  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องพกบัตรประจ าตัวนักศึกษามาแสดงให้กรรมการแต่ละประเภท ก่อนการ
แข่งขัน 

2.6  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
2.7 รายวิชาใดท่ีไม่ได้จัดแข่งขัน/ประกวดในภาคนั้นๆ  สามารถส่งผู้เข้าแข่งขัน/ประกวด เข้าร่วม

แข่งขันกับกลุ่ม/ภาคอ่ืนที่มีการแข่งขันได้ 
2.8 การตัดสินของคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน/ประกวดในแต่ละสนามที่สอบ จะต้อง

ประกาศผลการแข่งขัน/ประกวด ดังกล่าว    โดยมี ผู้รับรองผลร่วมกันทั้ง  3  ฝ่าย คือ   ประธาน
กรรมการอ านวยการ   ผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     และผู้แทนส านักบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชน 

 3. กติกำกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และกำรประกวด 

3.1 ข้อสอบภาคปฏิบัติให้น ามาจากสมรรถนะรายวิชาของแต่ละหลักสูตร 

3.2 ข้อสอบภาคทฤษฎี (ถ้ามี) เป็นแบบอัตนัย และปรนัย (ถ้ามี) 

3.3 ข้อสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจะต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้านคือ 
    1) ด้านพุทธพิสัย 2) ด้านทักษะพิสัย  3)ด้านจิตพิสัย 

3.4 การจัดการแข่งขันมอบให้เป็นภารกิจของสถานศึกษาที่รับผิดชอบเชิญสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้าร่วมจัดการแข่งขันได้ 

3.5 สถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจะเป็นผู้ก าหนดแนวการสอบ วิธีการสอบ หรือการประกวด ตลอดจน 
ระเบียบรายละเอียดในการจัดการแข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ ทั้งนี้การออกข้อสอบให้
ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของแต่ละประเภทการแข่งขัน 

3.6 สถานศึกษาท่ีเป็นเจ้าภาพจะต้องแจ้งรายละเอียดตามข้อ 3.5 ให้สถานศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทราบก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 วัน 

3.7 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของเจ้าภาพการจัดการแข่งขันและจะต้อง
แต่งกายตามระเบียบของสถานศึกษา 

3.8 การเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าแข่งขัน ในระหว่างท าการแข่งขันท าได้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น โดย
ต้องได้รับอนุญาตจากประธานควบคุมการแข่งขัน 

3.9 สถานศึกษาเจ้าภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประกวด ตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องแจ้งให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทราบด้วย 
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4.  เกณฑ์กำรตัดสิน/กำรให้เกียรติบัตร 
4.1.  การตัดสินผลการแข่งขัน/ประกวด ก าหนดคะแนนเพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตัดสิน 3 ระดับ 

คือ เกณฑ์เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  ดังนี้ 
   คะแนน    80  ขึ้นไป  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   คะแนน    70.00-79.99        เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   คะแนน    60.00-69.99        เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
5.1 สถานศึกษาเจ้าภาพท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ส่งมาที่ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

5.2 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น าเสนอค าสั่งให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนาม 

5.3 สถานศึกษาเจ้าภาพด าเนินการก าหนดแนวการสอบ วิธีการสอบ หรือการประกวด ตลอดจน ระเบียบ
รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแขง่ขัน
ทักษะวิชาชีพ การประกวด และกีฬา 2561 

5.4 สถานศึกษาเจ้าภาพจัดประชุมสถานศึกษาทุกแห่งภายในภาค เพ่ือชี้แจง รายละเอียดการจัดการ
แข่งขัน 

5.5 ด าเนินการจัดการแข่งขัน โดยสถานศึกษาเจ้าภาพจัดเตรียมเอกสารส าคัญ ดังนี้ 
5.5.1 รายชื่อผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายวิชา รายการ ตามประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันลงนาม 

(ทช.3) ปะหน้าด้วยก าหนดการแข่งขันทุกรายการ  
5.5.2 สรุปผลการแข่งขันในแต่ละวิชาโดยเรียงล าดับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง 

เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ตามแบบใบสรุปผลในแต่ละวิชา (ทช.4) โดยระบุล าดับผู้ผ่าน
เกณฑ์ ชื่อ นาม สกุล โรงเรียน และเกียรติบัตรที่ได้รับ ตลอดจนคะแนนหรือการค านวณเป็น
ค่าร้อยละให้ครบทุกวิชา 

5.5.3 ติดประกาศให้ทราบในบริเวณสถานที่แข่งขันต้องเห็นได้ชัดเจน โดยยังถือว่าเป็นการประกาศ
อย่างไม่เป็นทางการ (ยังไม่ต้องลงนาม) 

5.5.4 หลังจากได้ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการให้สถานศึกษาเจ้าภาพประกาศผลการแข่งขัน/
ประกวดทุกวิชา  (ทช.4) พร้อมลงนาม แจ้งให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันทราบอย่าง
เป็นทางการ 

5.4 สรุปผลการจัดการแข่งขัน โดยรวบรวมเอกสารทุกรายการ ส่งให้ ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
และ ส าเนาส่งสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน 30 วันหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน  
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 หลกัฐาน/เอกสารไมค่รบ 

การเตรียมความพร้อมของสถานศกึษาเจ้าภาพ 

ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

สมาคมฯ รวบรวมค าสัง่ เสนอ เลขาธิการฯ 

ก าหนดแนวการสอบ วิธีการสอบ หรือการประกวด 
ตลอดจน ระเบียบรายละเอียดในการจัดการ

แข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ 

ประชุมสถานศึกษาทุกแห่งภายในภาค 

เลขาธิการฯ ลงนาม 

ด าเนินการจดัการแขง่ขนั 

สรุปผลการจดัการแขง่ขนั 

END 

ค าสั่งแต่งตั้งฯ 

-ข้อสอบ 
-กตกิา 
-ระเบียบ ตา่งๆ 

สง่ ส านกับริหารการอาชีวศกึษาเอกชน 
ส าเนาสง่สมาคมฯ 

สอช. ตรวจสอบ 

แผนภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการเตรียมการจดัการแข่งขนัของเจา้ภาพ 

-ทช.1 
-ทช.2 
-ทช.3 
-ทช.4 

-ทช.1 - ทช.6 

-ทช.1 - ทช.6 

-ทช.1 - ทช.6 
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ภาคผนวก 
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ทช.1 
 

ใบเสนอรำคำ 
 
 วันที่ ....................เดือน ............................พ.ศ................. 
 
 ข้าพเจ้า .................................................................................................... อยู่บ้านเลขท่ี .................................                    
ถนน....................................... แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ........................................ ... 
จังหวัด...................................................................... ขอเสนอราคาค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการด าเนินโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ดังนี้ 
 
  - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ...120......บาท 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ....35...บาท 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
        (............................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 1.  ประทับตราสถานศึกษาทับลายเซ็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ (เซ็นคนเดียว) 
  2.  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เสนอราคา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.  หากเขียนผิดให้ขีดฆ่า และเซ็นชื่อก ากับ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
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ทช.2 
    ที ่                                          .    

ใบส ำคัญรับเงิน 
 

วันท่ี             เดือน                       พ.ศ.                .     
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................................    
อยู่บ้านเลขที ่                   ถนน                         แขวง/ต าบล                         เขต/อ าเภอ.........................................................                                            
จังหวัด.......................................................................ได้รับเงินจาก  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร      
. 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
กลุ่มภาค................................................... 
ระหว่างวันที่ ........................................................................................................... 
ณ วิทยาลัย............................................................................................................... 
 
วันที่.......................................................................................................................... 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน .......................คน x มื้อละ 120 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน..........................บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดและผู้เกี่ยวข้อง  
จ านวน .......................คน x มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน..........................บาท 
 
วันที่.......................................................................................................................... 
- ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวด และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน .......................คน x มื้อละ 120 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน..........................บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขัน/ประกวดและผู้เกี่ยวข้อง  
จ านวน .......................คน x มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน..........................บาท 
 
                                                        รวมเป็นเงิน............................บำท                           
*หมำยเหตุ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนงบประมาณ  
จ านวน .......................... บาท 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  
 
 

(จ านวนเงินเป็นตัวอักษร)      
 

ลงลงช่ือ                                                   ผู้รับเงิน 
(                                              ) 

 
ลงลงช่ือ                                                  ผู้จ่ายเงิน 

(                                              ) 
 
หมำยเหตุ 1.  ค าน าหน้านามและที่อยู่ต้องชัดเจน 
  2.  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับเงิน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.  หากเขียนผิดให้ขีดฆ่า และเซ็นช่ือก ากับ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผดิ 
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ทช.3 
ใบลงทะเบียน 

โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม นักเรยีน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

ประเภท/ฝา่ย ............................................................... 
สาขาวิชา/รายวิชา................................................................ 

วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ............ 
ณ (สถานท่ีจัด)..(วิทยาลัยเจ้าภาพ)............................................ จังหวัด .......................................... 

       

ที ่
ช่ือ - สกุล 

สถานศึกษา 
ลายมือช่ือ 

(พิมพ์/เขียนให้ชัดเจน) ลงช่ือ เวลามา ลงช่ือ เวลากลับ 
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ทช.4 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ  ครั้งท่ี .............. ประจ าปีการศึกษา ................. 
ประเภทวิชา ..................................................... 

สาขาวิชา/รายวิชา......................................................... 
วันท่ี ..........เดือน.................................พ.ศ................ 

ณ (สถานท่ีจัดงาน)................................ จังหวัด .......................................... 
ที ่ ช่ือ-สกุล สถานศึกษา คะแนน เกียรติบตัร 

    (เหรียญ...........) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงช่ือ .................................................................... 

       (.................................................) 
ประธานอนุกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดการแข่งขัน 
ลงช่ือ .................................................................... 

       (.................................................) 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

ผู้แทนสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ ฯ 

 
หมายเหต ุ
1. กรณีประกาศผลมีหลายแผ่น ๆ ท่ี 2 , 3, ...  ไม่ต้องพิมพ์หัวกระดาษ 
2. ลงช่ือท้ัง 3 ต าแหน่ง เฉพาะแผน่สุดท้าย  
3. ให้ประกาศผลเฉพาะผูผ้่านเกณฑ์ไดร้ับรางวัลเท่านั้น 
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ทช.5 
ทะเบียนคุมเกียรติบัตร 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา 
ครั้งท่ี ..............ประจ าปีการศึกษา................ 

วิชา ..........................................ระดับ (ปวช., ปวส.)...........................สถานท่ีแข่งขัน.................................................. 

เลขท่ีเกียรติบัตร ช่ือ  -  สกุล ช่ือสถานศึกษา เกียรติบตัรเหรียญ ให้ไว้ ณ วันที ่ หมายเหต ุ
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     ทช.6 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ร่วมกับ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี ............... ประจ าปีการศึกษา .............. 
ประเภทวิชา ..................................................... 

สาขาวิชา/รายวิชา......................................................... 
วันท่ี .......... เดือน .................................พ.ศ. ......................... 

ณ (สถานท่ีจัด)....(วิทยาลัยเจ้าภาพ)...................... จังหวัด .......................................... 

วิชาที่แข่งขัน 
จ านวน จ านวน จ านวนเกียรติบัตรทีไ่ดร้ับรางวัล 

ที่สมัคร ที่แข่งขัน ทอง เงิน ทองแดง รวม 

              
              
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงช่ือ..................................................................... 

(..............................................................) 
ประธานอนุกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดการแข่งขัน 
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(ใบปะหน้า รายชื่อ ทช.3) 
 

ก าหนดการแข่งขัน  
ประเภทวิชา................................สาขาวิชา..................................รายวิชา.................................. .. 

ระดับชั้น  (   ) ปวช.   (   ) ปวส. 
วันที่........................................................ 

ณ (สถานที่จัด)....(วิทยาลัยเจา้ภาพ)...................... จังหวัด .......................................... 

 
๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐                  ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐                  เริ่มแข่งขัน 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐                  รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐                   ประกาศผลการแข่งขัน 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐                   พิธีมอบรางวัล 
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ตัวอย่ำงเกียรติบัตร 

 

 
เลขท่ี N-5001/2561 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ร่วมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพ่ือแสดงว่า 

นายอาชีวะ  เอกชน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกชนบริหารธุรกิจ 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทอง วิชา งานเคร่ืองยนต์เล็ก ระดับชั้น ปวช.  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดและกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ภาค 

ครั้งที่ ๓๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเทคโนโลยี 

ขอให้มีความสุข ความเจริญตลอดไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

(ดร.อดิศร  สินประสงค์) 
นายกสมาคมวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(ดร.สเุทพ  ชิตยวงศ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   หมำยเหตุ ขนาดเกียรติบัตร รปูแบบตัวอักษร ให้เป็นไปตามความเหมาะสม แต่ขอให้ใช้ข้อความที่ก าหนดให ้

การก าหนดหมายเลขเกียรติบัตร 
  - ภาคเหนือ     ให้ขึ้นต้นด้วย N - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
  - ภาคใต้         ให้ขึ้นต้นด้วย S - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 

- ภาคกลาง     ให้ขึ้นต้นด้วย C - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ขึ้นต้นด้วย E - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
- กรุงเทพฯ       ให้ขึ้นต้นด้วย B - (หมายเลข)/ปีการศึกษา 
เช่น N - 00001/2561 หมายถึงเกียรติบัตรกลุ่มภาคเหนือ ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
การก าหนดหมายเลขให้เจ้าภาพก าหนดเองตามความเหมาะสม  
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
1. ดร.ก้านทิพย์     ชาติวงศ ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
2. ดร.อดิศร     สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย    
                                          ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 คณะท ำงำน 
1. ดร.ทรรศนะ     บุญขวัญ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ  ประธานคณะท างาน 
2. นายกิตติพงษ ์   กีรติไพบูลย์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอช.   กรรมการ 
3. นายมารุต      ศิริธร รองเลขาธิการสมาคม   กรรมการและเลขานุการ 
4. น.ส.เบญจวรรณ คงมาก  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สอช.   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


