
1. ช่ือโครงการ: อาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (โรงเรียนอีมาดอีทราย) ภายใตโครงการกองทุน  
       การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําป งปม. พ.ศ. 2564 
    ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 

ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
โทรศัพทมือถือ : 09-2153-6156                      
                     

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
    1)  ดานความพอประมาณ 

ผูเขารวมโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณและนําวัสดุอุปกรณไปใชไดอยางเหมาะสมกับงาน และทํางานได
อยางเต็มความสามารถ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 

 

2) ดานการมีเหตุผล 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนการและหรือเกิดกระบวนการในการตัดสินใจรวมกัน โดยมีการ

ไตรตรองถึงเหตุและคํานึงถึงผลท่ีอาจตามจากการตัดสินใจอยางรอบคอบ 
    

3)  ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนทักษะในการปฏิบัติงานสามารถพ่ึงพาจนเองไดอยางเหมาะสม และ

ตั้งอยูในความไมประมาท 
 

4)  เง่ือนไขความรู 
ผูเขารวมโครงการเกิดกระบวนการเรียนรูในการปฏิบัติงาน โดยนําพ้ืนฐานจากการเรียนภายในชั้น

เรียนในสาขาวิชามาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองไดอยางเหมาะสม 
 

5)  เง่ือนไขคุณธรรม 
ผูเขารวมโครงการนําหลักปฏิบัติดานคุณธรรมและจริยธรรม ไปใชภายในสังคมอันนําไปสูการอยู

รวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบสุข 
 

 6)  สังคม 
ผูเขารวมโครงการเกิดการปรับตัว เรียนรูบริบทของชุมชนสามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข 
 

7)  เศรษฐกิจ 
ผูเขารวมโครงการมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เกิดการบริโภคทรัพยากร และใชงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรไดอยางคุมคา 
 

8)  ส่ิงแวดลอม 
ผูเขารวมโครงการเรียนรูท่ีในการอยูรวมกับสิ่งแวดลอมใหม ๆ และไมทําลายหรือไปเบียดเบียน

สิ่งแวดลอมภายในชุมชน 
 

9)  วัฒนธรรม 
ผูเขารวมโครงการเรียนรูวัฒนธรรมหรือประเพณี ภาษา การแตงกายและบริบทอ่ืน ๆ ภายในชุมชน 

 
 
 
 
 
 



3. หลักการและเหตุผล: 
 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาซ่ึงเปน โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยูหางไกลชุมชน
เมือง ทําใหนักเรียนท่ีจะเปนกําลังของชาติในอนาคต มักดอยโอกาสท้ังดานการเรียนรูและดานทรัพยากร 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเล็งเห็นความสําคัญของนักเรียนท่ีจะเปนกําลัง
สําคัญของชาติในอนาคต จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมตามโครงการอาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
ภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แบบยั่งยืนข้ึน เพ่ือเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ รวมท้ังทักษะในการดํารงชีวิตใหแกนักเรียน นักศึกษาผูเขารวมโครงการ อีกท้ังยังเปน
การปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลักคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม 
สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษารวมกลุมทํางานเปนทีม เปนกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาการ
ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาและมีคุณธรรม สามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข 
และเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรู ความสามารถในสาขาอาชีพจนสามารถนําความรูออกไปสราง
งาน สรางอาชีพเพ่ือตนเองและสังคมโดยรวม จําเปนตองมีความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึง
สรางจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคมหรือผูดอยโอกาสในสังคมตาง ๆ ดวย ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ นี้จะชวยให
นักศึกษาไดความรู ทักษะ มีจินตนาการสรางสรรคงาน รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และเม่ือกิจกรรมนั้นเปน
กิจกรรมเพ่ือชวยสังคมก็จะทําใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืนและรูจักรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคมมากข้ึนดวย 
 ดังนั้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวิชราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร และสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงไดจัด
กิจกรรมโครงการอาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (โรงเรียนอีมาดอีทราย) ภายใตโครงการอาชีวะ
พัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน 

 

4. วัตถุประสงค: 
4.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร และสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระชารกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 

4.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะ ความชํานาญ ประสบการณวิชาชีพในดาน

ตางๆ จากสถานการณจริง 

4.3 เพ่ือให นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมในการบําเพ็ญ

ประโยชนในการใหความชวยเหลือประชาชน เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เสริมสรางความรัก ความ

สามัคคีในหมูคณะ เรียนรูการทํางานเปนทีม และเกิดจิตอาสา 

4.4 เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตอสังคมท่ัวไปใหเห็นถึง

คุณคาและความสําคัญของการเรียนสายอาชีพท่ีสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปชวยเหลือ

สังคมนําไปสูความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและชุมชนท่ีเก่ียวของ 

   4.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีเปนประโยชนในชวงปดภาคเรียน เปนการ

เพ่ิมเวลารูในงานสายอาชีพ และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหกับนักเรียน นักศึกษาท่ีรวมกิจกรรม  
 



5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
5.1 ผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม เกิดทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 

5.2 คณะครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

5.3 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดพัฒนา สรางสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก วิทยาการ

พ้ืนฐาน สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
 6.1 ผูเขารวมโครงการท่ีเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม นําทักษะไปใชในการ
ประกอบอาชีพและนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
 6.2 คณะครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการรวมกับชุมชน เรียนรูและสรางหลักสูตรชุมชน 
 6.3 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนา การซอมแซมและการสรางสาธารณูปโภค 
วิทยาการตาง ๆ ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  :  
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 205 คน แบงเปนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง 

จํานวน 20 คน แผนกวิชาชางยนต จํานวน 20 คน แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 20 คน แผนก
วิชาชางเชื่อม จํานวน 20 คน แผนกวิชาชางกลโรงงาน จํานวน 20 คน แผนกวิชาขางกอสราง จํานวน 20 
คน แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20 คน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน จํานวน 60 คน 
คณะผูบริหาร จํานวน 5 คน 

2. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอาชีวะพัฒนา (โรงเรียนหวยขาแขง
วิทยาคม) ประจําการศึกษา 2564 รอยละ 100 

3. สถานศึกษาไดเพ่ิมปริมาณผูเรียนในปการศึกษา 2564 อยางนอย 10 คน 
4. สถานศึกษาดําเนินงานตามโครงการอาชีวะพัฒนา (โรงเรียนอีมาดอีทราย) บรรลุเปาหมาย

ตามแผนงานไมต่ํากวารอยละ 80 
เชิงคุณภาพ  :     
1. มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ การเรียนการสอนรายวิชา การติดตั้งไฟฟาภายในและภายนอกอาคาร 
การประมาณการระบบไฟฟา การกอสรางโครงสรางอาคาร งานกอสรางสวนประกอบอาคาร ประมาณ
ราคางานกอสรางอาคาร 

2. เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกแผนกวิชาชางอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 

3. โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ ไดรับการซอมแซมอาคารเรียนและอาคารตาง ๆ ใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผูปกครองของนักเรียนกลุมเปาหมายมีทัศนคติท่ีดีในการสงเสริมใหบุตรหลานมาเรียนตอใน
สายอาชีพ 

 
 



8. พ้ืนท่ีดําเนินการ: โรงเรียนอีมาดอีทราย หมูท่ี 4 ตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
9.1 คณะผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา สํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  และถวายงานแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพย 
วรางกูร 

9.2 นักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะจนเกิดความชํานาญในวิชาชีพของตน และประสบการณไป
พัฒนางาน พัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ 

9.3 นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมในการบําเพ็ญประโยชน
ในการใหความชวยเหลือประชาชน เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมู
คณะ เรียนรูการทํางานเปนทีม และเกิดจิตอาสา 

9.4 นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษามีภาพลักษณท่ีดีตอสังคมและสังคมท่ัวไปมองเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของการเรียนสายอาชีพท่ีสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปชวยเหลือสังคม 

9.5 ผูปกครองมีทัศนคติท่ีดีในการสงเสริมใหบุตรหลานมาเรียนตอในสายอาชีพ 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ผูบริหาร คร ูบุคลากรและนักเรยีนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 205 คน 
เชิงคุณภาพ โรงเรียนอีมาดอีทรายไดรับการพัฒนาดานตาง ๆ 1 โรงเรียน 
เชิงเวลา ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564 1 ปงบประมาณ 
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 200,000  บาท 
 

     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 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1 ประชุมวางแผน 

 
 

  
 

 คณะผูบริหาร 
ครู นักเรียน
นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
จํานวน 250
คน 

โรงเรียนอีมาด
อีทราย 

- - 200,000.00  

2. ขั้นดําเนินการ     
2.1 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ     
2.2 ดําเนินการตามแผน     
3. ขั้นตรวจสอบ     
3.1 ติดตามความกาวหนา     
3.2 ประเมินการปฏิบัติงาน     
3.3 รายงานผลในระบบ     
4. ปรับปรุงการดําเนินงาน     

รวมเงิน   200,000.00  
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - 200,000.00  

 


