
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

    ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
1. ชื่อโครงการ : แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ปีที่ ๒๓ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ : นาย ชาตรี ย้อนใจทัน 
    ต าแหน่ง : ครูประจ าแผนกวิชาช่างยนต์       โทรศัพท์ :   080-2002688 
    โทรสาร :  ........................................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  080-2002688 
    E- mail : Nuttawattme@hotmail.com   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกวิชาช่างยนต์       
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด ได้จัดให้มีการ
แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระดับประเทศครั้งที่ ๒๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึก
ทักษะและพัฒนาฝีมือในการประดิษฐ์คิดค้น ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัด
พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถท างานร่ วมกันเป็นทีมได้ ดังนั้น
สาขางาน ยานยนต์ จัดท าโครงการขึ้น เพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ทั้งระบบ ทั้งด้านวิศวกรรมยานยนต์ และความคิด   
สร้างสรรค์ให้แก่ครู นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักย์ภาพ ด้านความคิดสร้างสวรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.2 เพ่ือเป็นการต่อยอดให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ การท างานร่วมกันเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง 

4.3 เพ่ือปลูกฝังและรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตส านึกเรื่องการลดใช้พลังงาน ตะหนักถึงภาวะโลกร้อนและ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1 รถประดิษฐ์เพื่อใช้ในการแข่งขันจ านวน 1 คัน 

5.2 รถตลาดเพื่อใช้ในการแข่งขัน 1 คัน 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือในการประดิษฐ์คิดค้น 
ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เวลาว่ าง
ให้เกิดประโยชน์และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
  7.1.1 คณะครู-อาจารย์ สาขางาน ยานยนต์     จ านวน    5  คน 
  7.1.2 นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.2     จ านวน 100 คน 
              รวมทั้งสิ้น 105 คน 
7.2 เชิงคุณภาพ 

      เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือในการประดิษฐ์
คิดค้น ดัดแปลงเครื่องยนต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
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8.การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
  8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
 8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้สอบสนองความต้องการของตลาด  
 8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                     ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพ และปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ        
ตลาดแรงงานในประเทศ และระดับสากล 
                         กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ 
ตลาดแรงงาน และสังคมในประเทศ และต่างประเทศ 

 8.4 นโยบายสถานศึกษา 
     ข้อที่ 1 : มุ่งจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท างานปกติ ซึ่งให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตะหนัก และความ
พยามในการปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้
นักศึกษามีคุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายใน และต้นสังกัด และภายนอกโดย 
สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องการมหาชน) (สมศ.) 

 8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 
กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาคุณภาพในการฝึกงานและฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที1่0 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงโดยออกบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

          8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
               มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
               1.1 ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี 
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

  8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้
การประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

              มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
              1.1 ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี 
และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

         8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
  ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

 9.พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 โดยตรง : เพ่ือใช้ฝึกทักษะวิชาชีพการซ่อมรถจักรยานยนต์ 
10.2โดยอ้อม : ได้น าทักษะไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต 

 

11. ชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักศึกษาได้รับฝึกทักษะวิชาชีพการซ่อมรถจักรยานยนต์ 100 คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนการการซ่อมรถจักรยานยนต์ ได้อย่าง
มีคุณภาพท างานด้วยความรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานด้วย
ความปลอดภัย 

100 คน 

เชิงเวลา วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 140 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงระดับประเทศ 60,000บาท 
 
 

12.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงานผลด าเนิน
โครงการ 

             

  

  13.หมวดเงินที่ใช้   
        งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายไดส้ถานศึกษา   งบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
 13.1 ค่าใช้สอย...........................................................................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.......................................................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ....................................60,000...............................บาท 
    รวมงบประมาณทั้งโครงการ............60,000......................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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