
1. ช่ือโครงการ: อาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
โทรศัพทมือถือ : 062-1536156                      
 

2. หลักการและเหตุผล: 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีอยูหางไกล นักเรียนท่ีจะเปนกําลังของชาติในอนาคต มักดอย

โอกาสท้ังดานการเรียนรูและดานทรัพยากร อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี โดยวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

เล็งเห็นความสําคัญของนักเรียนท่ีจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมตาม

โครงการอาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารตางๆ โรงเรียนบานอี

มาดอีทราย) ภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2563 แบบยั่งยืนข้ึน เพ่ือเปนการสนับสนุนการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดพัฒนาความรู ความสามารถ 

ทักษะและประสบการณ รวมท้ังทักษะในการดํารงชีวิตใหแกนักเรียนนักศึกษาผูเขารวมโครงการ อีกท้ังยัง

เปนการปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก คุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม 

สนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษารวมกลุมทํางานเปนทีม เปนกิจกรรมสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาการ

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญาและมีคุณธรรม  สามารถอยูรวมกันอยางมี

ความสุข  และเพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมเปนผูมีความรูความสามารถในสาขาอาชีพจนสามารถนําความรู

ออกไปสรางงานสรางอาชีพเพ่ือตนเองและสังคมโดยรวม จําเปนตองมีความรู ท้ังภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ รวมถึงสรางจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคมหรือผูดอยโอกาสในสังคมตางๆ ดวย ซ่ึงกิจกรรม

ตางๆ นี้จะชวยใหนักศึกษา ไดความรูทักษะ มีจินตนาการสรางสรรคงาน รูจักทํางานรวมกับผูอ่ืน และเม่ือ

กิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมก็จะทําใหนักศึกษามีประสบการณการทํางานรวมกับผูอ่ืน

และรูจักรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากข้ึนดวย  

 ดังนั้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จึงไดจัด
กิจกรรมโครงการอาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค: 
 3.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

 3.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะ ความชํานาญ ประสบการณวิชาชีพในดาน

ตางๆ จากสถานการณจริง 
 
 
 
 
 
 



4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
4.1.1 จํานวนผูเขารวมโครงการประกอบดวย 

 1) ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจาหนาท่ี นักการภารโรงและคนขับรถจํานวน ไมนอยกวา 

30 คน 

 2) สาขาวิชาท่ีใหบริการ จํานวน 6 สาขาวิชา ไมนอยกวา 120 คน ประกอบดวย 

    2.1) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

    2.2) สาขาวิชาชางกอสราง 

    2.3) สาขาวิชาชางเชื่อม 

    2.4) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

    2.5) สาขาวิชางกลโรงงาน 

    2.6) สาขาวิชาชางยนต 

3) โรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 ไดรับการพัฒนาปรับปรุงตามคํารองขอของโรงเรียนนั้นๆ 

 4) ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ อาชีวะพัฒนา วิทยาลัยเทคนิค

อุทัยธานี ภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 

2563 รอยละ 100 
 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
5.2 มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ  

5.2 เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 
 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : คณะบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ  :    นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน  
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:    
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ประจาํปงบประมาณ 2563 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติงานดานตางๆ ได 
2. นักเรียน นักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน และรูจักทางเลือกในการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน 
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ผูบริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน 150 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน   
เชิงเวลา ตุลาคม 2562 –กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 10,000  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.จัดทําและขออนุมัติโครงการ     คณะผูบริหาร 
ครู นักเรียน
นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
จํานวน 150 
คน 

โรงเรียน
ระดับประถม
ศึกษาภายใต
โครงการ
อาชีวะพัฒนา 
จังหวัด
อุทัยธาน ี

- - 10,000.00 
 

2.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

  
 

  

3.ประชุมชี้แจงคณะดําเนินงาน     
4.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 - ดําเนินกิจกรรม จัดบอรดโทษ
ของยาเสพติด 

    

5.ประเมินผลและรายงาน     
รวมเงิน - - 10,000.00  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - 10,000.00  

 
 
 
 
 
 
 

 


