
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 

โครงการ  ธุรกิจ บริการล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบ ารุง 
 
1. ช่ือบุคคล / หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิรัช   เหลืองอนุศาสตร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี   
 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1 นโยบาย   
   (    )  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) 

        สาระส าคัญ  
(    )  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  (พ.ศ.2560 – 2564) 
        สาระส าคัญ  
(    )  Thailand 4.0  โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน 

                             สาระส าคัญ  
(    )  แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) 

สาระส าคัญ    
(✓)  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

 สาระส าคัญ  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
(    )  กระทรวงศึกษาธิการ 

  สาระส าคัญ  
  
 2.2 สอดคล้องยุทธศาสตร์ สอศ.    
   (    )   การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ     
   (    )   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
           แข่งขันของประเทศ 

(    )   การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความ 
                             ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  (    )   การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 
  (✓)   การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (    )   การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 
 

3. สภาพปัจจุบัน / หลักการ 
 
 เนื่องด้วยโครงการหารายได้ระหว่างเรียนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์
ด้านการท างานและสามารถหารายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพ่ิมรายได้       
ให้แก่ตนเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักความรับผิดชอบใน
หน้าที่ได้รับมอบหมาย มีความวิริยะ อุตสาหะ เข้าใจระบบการท างานในธุรกิจประกอบการนั้นๆ และยังส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังสามารถสร้างความภาคภูมิใจในตัวของนักเรยีนนักศึกษาเองด้วย  
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ธุรกิจบริการล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบ ารุง เป็นอาชีพที่มีความต้องการทางตลาดสูง เนื่องจากปัจจุบัน
อาคารปฏิบัติงาน โรงงาน สถานประกอบการรวมถึงบ้านพักอาศัยต่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ือปรับลดอุณหภูมิ
ภายในห้องปฏิบัติงานหรือที่พักอาศัย จึงต้องมีการบ ารุงรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน  ธุรกิจ
บริการล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบ ารุงจึงเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาช่างไฟฟ้าที่มีเวลาว่างจากชั้นเรียน ได้น า
ความรู้ ทักษะที่ได้เรียนมาใช้ปฏิบัติงานจริงและยังช่วยให้นักเรียนมีรายได้มาใช้จ่ายในการเรียน การครองชีพอีกด้วย 

 
4. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีรายได้เป็นของตนเองและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างาน 
3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของเงินและเวลา 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ 
5.1.2 นักเรียนและนักศึกษาบริการล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมบ ารุง จ านวน 60 เครื่อง  

5.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ด้านอาชีพ สามารถน าไปใช้หารายได้ระหว่างเรียนหรือเมื่อจบไปแล้ว 
5.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของเงินและเวลา 
5.2.3 นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากโครงการ 

... 
 

6. กิจกรรม / วิธีด าเนินการ  พร้อมผังขั้นตอนการด าเนินงาน  (FlowChart) 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินงาน 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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. ศึกษาข้อมูล             ข้อมูล 

2. เสนอโครงการ             ประสานงานโครงการ 

3. ติดต่อประสานงาน             รายงานการประชุม 

4. วางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

            วางแผนด าเนินการ 

5. ด าเนินการตาม
โครงการ 

            ด าเนินการตาม
โครงการ 

6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน /  เสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

            รายงานสรุปผล
ระหว่างและหลังการ
ด าเนินโครงการ 
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7. งบประมาณ  50,000 บาท (พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ  รายละเอียดตัวคูณ) 

รายละเอียดกิจกรรม 
รายละเอียดตัว

คูณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทนนักเรียนนักศึกษา บริการล้างเครื่องปรับอากาศ จ านวน 100 เครื่องๆละ 
500 บาท 

80 × 500 40,000.- 

ค่าวัสดุประกอบการล้างเครื่องปรับอากาศ 10,000 10,000.- 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 50,000.- 

 
หมายเหตุ : 

1. สามารถปรับกิจกรรมการด าเนินงานได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับแนวทางโครงการ 
2. ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการสามารถถัวจ่ายทุกรายการค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงและตามระเบียบราชการ 

 
8.รายช่ือสมาชิกในโครงการ 
 8.1 นายจิรภาส      เหมยหมอก                         
 8.2 นางสาวเขมอัปสร    แก้วคันโท   
 8.3 นางสาวชลธิชา    ศรีพงษ ์           
 8.4 นายชัญษา  โลมารักษณ์ 
 8.5 นายณัฐพล    เอมเปีย 

8.6 นายธนชัย     วัยวัฒนะ 
8.7 นายธนากร    มีกล่ า 
8.8 นายพัชรพล    วันเจริญ 
8.9 นายพุฒิเมธ    อนุจันทร์ 
8.10 นายสนธยา    แสงอรุณ             

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
9.2 นักเรียนนักศึกษาได้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 
9.3 นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ในการท างาน 
9.4 นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 
 10.2 ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ 
 
 

      ลงชื่อ                                       ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
    (นายวิรัช   เหลืองอนุศาสตร์) 
                                               ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
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                                     ลงชื่อ                                     ผู้พิจารณาโครงการ 
         (นายอภิชาติ  อนุกูลเวช)         
      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

                              อนุมัติ    
                              ไม่อนุมัติ  เพราะ  

 

ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           (นายนิทัศน ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์) 
                                         ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 


