
1. ช่ือโครงการ : สงเสริมสถานศึกษาอาชวีใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง ประจําปงบประมาน 2564 

 ผูประสานงาน ชื่อ –นามสกุล :  นายเฉลิมศักดิ์ เนียมอํ่า 

      ตําแหนง : รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 โทรศัพทมือถือ : 09 3137 7739 
 

 2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
    2.1 ดานความพอประมาณ 
           2.1.1 พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผล

โครงการ 
2.1.2 พอประมาณกับความสามารถของครู และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกันดําเนินงาน 

                  ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          2.1.3 พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตางๆท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
 

    2.2 ดานการมีเหตุผล 
          2.2.1 เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
          2.2.2 เปนการนักศึกษาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
          2.2.3 ยึดหลักวา นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
          2.2.4 การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
          2.2.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี 
                   ประสิทธิภาพ  
 

    2.3 ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
          2.3.1 มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป 
          2.3.2 มีการประเมินการทํางาน สรุปงาน แลวนําผลมาใชปรับปรุง วางแผนการทํางานครั้งตอไป 
 

    2.4 เง่ือนไขความรู 
      2.4.1 องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด 
      2.4.2 ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และปฏิบัติงาน 
      2.4.3 รูจักวางแผนในการทํางาน 
      2.4.4 ความรูดานการสรุปผลและการประเมินงาน 

 

2.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
 2.5.1 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักศึกษา 
 2.5.2 ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา 
 2.5.3 ความขยนัอดทน  
 2.5.4 สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 
 

2.6  สังคม  
 2.6.1 นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

           2.6.2 นักศึกษามีความรูรักสามัคคี 
 



2.7  เศรษฐกิจ 
 2.7.1 ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา  

  

2.8  ส่ิงแวดลอม 
 2.8.1 ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน 

 

2.9  วัฒนธรรม 
  2.9.1 การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

 

3.หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแหง ไดจัดสถานท่ีเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา หรือสถานท่ี

สําหรับการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ มีการเผยแพรผลงาน นวัตกรรมดานการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือผูเรียน ท้ังใน

สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมท้ังประชาชนไดเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) 

สงเสริมใหมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการฝกโรงงานเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน 

ท้ังดานบรรยากาศ ความสะอาดและศึกษาคนควาดวยตัวเอง (Self Learner) และสงเสริมใหมีการพัฒนา

อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร ท่ีไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน หรือจากงบประมาณ โดยวิทยาลัยเทคนิค

อุทัยธานี ไดทําการจัดทําหองเรียนความเปนเลิศตั้งแตปการศึกษา 2561 ดังนั้นเพ่ือขยายผลใหเปนสถานท่ี

สําหรับการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับโดยมีองคประกอบในการเรียนรูครบถวนตามหลักการในการเรียนรู 

(Learning How to Learn) และสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูของสังคม (Learning College) 
 

4. วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือเปนการจัดสถานท่ีการเรียนรู พัฒนาคุณภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอม ให
เอ้ือ               
     ประโยชนตอการจัดการเรียนรูไดตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือเปนการรองรับ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการรเรียนสูงข้ึน และเปนแหลงเรียนรูของสังคม/ชุมชน 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output)  : 
     เพ่ือดําเนินงานจัดทําหองเรียนท่ีมีมาตรฐานและความเปนเลิศทางเฉพาะทาง จํานวน 4 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานติดตั้งไฟฟา สาขางานตัวถังและสีรถยนต สาขาวิชาชางยนต 

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส และสาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome)  : 

    นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดหองเรียนท่ีมีมาตรฐาน และไดรับการพัฒนา

ทักษะสมรรถนะ ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

1. สาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขางานติดตั้งไฟฟา  

2. สาขางานตัวถังและสีรถยนต สาขาวิชาชางยนต  

3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

4. สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 



 

 

7. กลุมเปาหมาย : 

เชิงปริมาณ :  นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีหองเรียนรูเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีมี
ความพรอมทุกดานสําหรับการจัดการ จํานวน 4 สาขาวิชา 

เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขาใชหองเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีได
มาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ :    วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :  

1. ไดหองเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเฉพาะทางท่ีไดมาตรฐานมีความทันสมัย ใชเปนแหลง
ความรูดานวิชาชีพใหกับสังคมและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูเขามาใชบริการได
อยาง  

    ตอเนื่อง 
  

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ  : 
 

 

ตัวชีวัด หนวยนับ 
เชิงปริมาณ       นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีหองเรียนรูเทคโนโลยี

เฉพาะทางท่ีมีความพรอมทุกดานสําหรับการจัดการ จํานวน 4 สาขาวิชา 
 

เชิงคุณภาพ       นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เขาใชหองเทคโนโลยี
เฉพาะทางท่ีไดมาตรฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเพ่ิมข้ึน 

  

เชิงเวลา ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนและใชสอยวัสดุ 400,000 บาท 

 

11.สรุปข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช : 

ขั้นตอน/วิธีการดําเนินการ 

ดําเนินการใน 
ไตรมาส () เปาหมาย (เชน ใคร

จํานวนครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่ดําเนิน 
การระบุ ตําบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

    
นักเรียน  นกัศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธานี มีหองเรียนรู
เทคโนโลยีเฉพาะทางที่มี
ความพรอมทุกดาน
สําหรับการจัดการ 
จํานวน 4 สาขาวิชา 

 
วิทยาลัยเทคนิค

อุทัยธาน ี
- - - 400,000 

2. ดําเนินงาน 
ตามโครงการ  

    

3. สรุปและรายงานผล 
    

รวมเงิน    400,000 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 400,000 



 


