
 

 

 

 

 

           โครงการจัดการแขงขันทกัษะวิชาการ 
         ระดับสหวิทยาเขตระยอง ๑ 

          กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
            ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              

       ปการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 

 

       โดย 
                         กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  
 
 
 
 
                         โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 
     อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง    
            สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ 

 

 

 



บันทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ   โรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร  อาํเภอเมือง  จงัหวดัระยอง 

ท่ี.......................................วนัท่ี 5  เมษายน  2557 

เร่ือง   การเสนอแผนโครงการจดัการแข่งขนัทกัษะวชิาการระดบัสหวทิยาเขตระยอง 1 

           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ปี 2557 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผูเ้ขียนเสนอโครงการจดัการแข่งขนัทกัษะวชิาการ

ระดบัสหวทิยาเขตระยอง 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปีการศึกษา  2557 

 บดัน้ีไดด้าํเนินการทาํแผนนาํเสนอโครงการดงักล่าวเรียบร้อยแลว้รายละเอียดดงัท่ีแนบมา

พร้อมน้ี  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ………………………………….                                 ....................................................... 

    (นายเทวญั  นราธาวา)                         (นางยวุดี  วงษส์วา่ง) 

      ครู            หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 

 

ทราบ..............................    ทราบ.............................. 

…………………………..                                                         ………………………….. 

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

            (นายศิริชยั  หอมดวงศรี)                            (นางสาวสุรีย ์ ใบบวั) 

   รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ             รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

    

       ทราบ.............................. 

    ………………………….. 

 

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

                                                         (นายนิยม  บุญญานาม) 

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพนัพิทยาคาร 



โครงการ       โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับสหวิทยาเขต ระยอง 1 
แผนงานที่     1,2,4 
สนองกลยุทธ์ข้อที่   1,2,4 
สนองมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   สพฐ. ข้อที ่     มฐ. 11,13     ตัวบ่งชี้ท่ี   11.1,13.2 
สนองตัวชี้วัดโรงเรียนข้อที่                   12  
ผู้รับผิดชอบ    นายเทวัญ  นราธาวา 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค. 2557 – ม.ค. 2558 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18  มอบหมำยให้สหวิทยำเขตระยองท ำหน้ำที่ด ำเนินกำร
จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนที่มีศักยภำพทำงวิชำกำรแสดงออกซ่ึงควำมสำมำรถและ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนสหวิทยำเขตเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก   

โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำรท ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลยี  (สหวิทยำเขตระยอง 1)  ได้รับมอบหมำยจำกสหวิทยำเขตระยอง 1  ให้ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนสหวิทยำเขตเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก   
ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน –ธันวำคม ของทุกปี จึงได้จัดท ำโครงกำรดังกล่ำว 
2.วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับสหวิทยำเขตระยอง 1 (เฉพำะในกลุ่มสำระงำนอำชีพ)  และ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนตัวแทนสหวิทยำเขตระยอง 1 เขำ้ร่วมแข่งขันในงำนศิลปหัตถกรรมระดับภำคกลำงและ
ภำคตะวันออก 
3.เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
     1.จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  1 วัน    โดยม ี
       มีครูเข้ำร่วมจัดงำนกำรแข่งขัน  มีนักเรียนเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  มีคณะกรรมกำรร่วมตัดสินกำรแข่งขัน  
รวมจ ำนวน 1,160  คน         
     
    
เชิงคุณภาพ 
      1.สถำนที่แข่งขันมีควำมพร้อม  มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกพอเพียง 
 
      2.กำรติดต่อประสำนงำน กำรบริกำร กำรอ ำนวย
ควำมสะดวก รำบรื่นเป็นไปด้วยดี 
 

 
1. มีครูเข้ำร่วมจัดงำนกำรแข่งขัน  มีนักเรยีนเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน  มีคณะกรรมกำรร่วมตัดสินกำรแข่งขัน  
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 1.สถำนที่แข่งขัน สะอำดปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียงอยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดี 
สภำพแวดล้อมร่มรื่น  ระดับคุณภำพ ดีมำก 
2.นักเรียน ครู คณะกรรมกำรได้รับกำรอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรแข่งขัน  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
บุคลกรภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง  ระดับ
คุณภำพ ดีมำก 



4.สถานที่ด าเนินการ                 โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร 
5.ระยะเวลาด าเนินงาน                ต.ค. 2557 – ม.ค. 2558 
6.หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   สหวิทยำเขตระยอง 1   

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

     กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    

8.รายละเอียดการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย เพื่อหำแนวทำง
ในกำรจัดกิจกรรม และวำงแผนกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
1.2 เขียนกิจกรรมและน ำเสนอกิจกรรม
เพ่ือขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ 
 

 
เม.ย. 57 

 
 

 
เม.ย 57 

 
- 
 
 

 
- 

 
หน.กลุ่มสำระฯ 
นำยเทวัญ  นรำธำวำ 

 
 
 
 
 
 
 

2. ขั้นด าเนินงาน 
2.1 จัดซื้อ จัดหำ วัสดุอุปกรณ์ในกำร
เตรียมด ำเนินงำน 
2.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อ
เตรียมควำมพร้อม 
2.3 ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร ระดับสหวิทยำเขตระยอง 1 
 

 
พ.ย. 57 

 
พ.ย. – ธ.ค. 57 
 
ธ.ค.57 –ม.ค.58 

 
- 
 

     
 หน.กลุ่มสำระฯ 
 
หน.กลุ่มสำระฯ 
ครูในกลุ่มสำระฯ  
ครูในกลุ่มสำระฯ 

 
 

3. ขั้นประเมินผล 
3.1 ประเมินและสรุปผลกำรด ำเนิน
กิจกรรม 
3.2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม
น ำเสนอผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ม.ค. 58 

 
- 

 
นำยเทวัญ  นรำธำวำ 

 

 

 
 
 
 
 
 



9.รายละเอียดการใช้งบประมาณ   จำกงบเงินนอกงบประมำณ    เป็นเงิน           22,000.-        บำท 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด
การใช้เงินงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 
วัสดุอุปกรณ์จัดกำร
แข่งขัน 

  4,000 4,000  

2 ป้ำยไวนิล   3,000 3,000  

3 จ้ำงเดินสำยไฟ  3,000  3,000  

4 ค่ำจ้ำงเครื่องเสียง 2 จุด  3,000  3,000  

5 ค่ำโทรศัพท์ประสำนงำน  2,000  2,000  

6 
ค่ำอำหำร,เบรค ประชุม
กรรมกำรตัดสิน 

 3,500  3,500  

7 เสื้อทีม  10 ตัว   3,500 3,500  

รวมงบประมาณที่ใช้ 22,000  
   
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ หมายเหตุ 
1. มีครูเข้ำร่วมจัดงำนกำร
แข่งขัน  มีนักเรียนเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน  มีคณะกรรมกำรร่วม
ตัดสินกำรแข่งขัน  
ร้อยละ 90 

- ดูจำกบันทึกลงทะเบียน - บันทึกลงทะเบียน 
 
 

 

2.สถำนที่แข่งขัน สะอำด
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก พอเพียงอยู่ในสภำพที่ใช้
กำรได้ดี สภำพแวดล้อมร่มรื่น  
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

- กำรประเมิน - แบบประเมิน 
 

 

3.นักเรียน ครู คณะกรรมกำร
ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรแข่งขัน  มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงบุคลกรภำยใน
สถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำ
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ทีเ่กี่ยวข้อง  ระดับคุณภำพ      
ดีมำก 

- กำรประเมิน - แบบประเมิน 
 

 

 
 
 



11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 กำรด ำเนินกำรจัดงำนกิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย 
เป็นอย่ำงดี 
 11.2 สถำนที่ส ำหรับกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร มีควำมพร้อม สะดวกทุกสนำมกำรแข่งขัน 
 11.3 นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน คณะกรรมกำรกำรแข่งขันและบุคลำกรที่เก่ียวข้องมีควำมสะดวก คล่องตัวใน
กำรแข่งขัน 
 
ลงชื่อ.............. ..........................ผู้เสนอกิจกรรม  ลงชื่อ........ ...............................ผู้เห็นชอบกิจกรรม              

(นำยเทวัญ  นรำธำวำ)     (นำงยุวดี  วงษ์สว่ำง)   
 ครู             หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ           

 
 
ลงชื่อ.............. ........................ผู้เห็นชอบกิจกรรม        ลงชื่อ.............. ........................ผูเ้ห็นชอบกิจกรรม 
           (นำงสำวสุรีย์  ใบบัว                            (นำยศิริชัย  หอมดวงศรี) 
รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

 
ลงชื่อ................ .............................ผู้อนุมัตกิิจกรรม 
              (นำยนิยม  บุญญำนำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร 
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