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รายละเอียดการศึกษาในโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ
โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือเป็นโครงต่อเนื่องจากโครงการพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ภูมิ พ ลอดุลยเดช โครงการพระดาบสได้ ด าเนิ น การตามพระราชด าริ มาเป็ น
ระยะเวลา 42 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการดาเนินการได้มีประชาชนที่มีคุณสมบัติตรงตามโครงการฯ ได้เข้ารับ
การพัฒนาทักษะอาชีพจานวนมาก แต่โครงการฯสามารถรับผู้เรียนได้ปีละไม่เกิน 150 คน ทาให้มีผู้สมัครอีกมากที่
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหารโครงการฯจึงประสานกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้คัดเลือก
สถานศึ ก ษาในสั งกั ด เป็ น ผู้ ดาเนิ น โครงการฯตามแนวโครงการฯหลั ก โดยให้ ชื่ อ ว่ า “โครงการอาชี ว ะสร้ าง
ช่างฝีมือ ” เพื่อพั ฒ นาอาชีพให้กับ ประชาชนผู้ขาดโอกาสในการศึกษา หรือฝึกทั กษะอาชีพด้านอื่นๆ นอกจาก
อาชีพที่ดาเนินการในครัวเรือน
พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงเหตุที่ทำให้ราษฎรจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในวงจรแห่ง
ความทุกข์เข็ญ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ขาดโอกาสเล่าเรียน ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ทรงมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมอมา พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เลขาธิการคนแรกของมูลนิธิพระดาบส
ถ่ายทอดพระราชกระแสพระราชทานในเรื่องนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ความตอนหนึ่งว่า
“...ขณะนี้ ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมำกที่มีควำมตั้งใจจริง มีศรัทธำขวนขวำย
หำควำมรู้เป็นวิชำชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหำ ไม่มคี วำมรู้พื้นฐำน และไม่มีทุนทรัพย์
เพียงพอที่จะเข้ำศึกษำต่อในสถำบันกำรศึกษำวิชำชีพระดับต่ำงๆ ได้ หำกมีช่องทำง
ช่วยเหลือบุคคลเหล่ำนี้ ให้มีควำมรู้ วิชำชีพที่เขำปรำรถนำ ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชำติได้...”

1. หลักในการดาเนินการของโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ
- ฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และต้องการฝึกประสบการณ์อาชีพที่สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสาเร็จการศึกษาจากโครงการฯ
- ผู้เรียนไม่จาเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา แต่ขอให้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ คานวณเลขอย่างง่ายได้ เช่น รู้
หลักการและวิธใี นการบวก ลบ คูณ หาร
- ตลอดระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ( ยกเว้น ทาทรัพย์สินของราชการเสียหาย
ความตั้งใจ หรือขาดสติ )
2. ระยะเวลาในการฝึกอาชีพในโครงการ
- ระยะเวลาการเรียนและฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพ จานวน 1 ปี ประกอบด้วย
-เรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ในงานอาชีพเบื้องต้นในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
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เป็นเวลา 5 เดือน
-ฝึกทักษะความชานาญเฉพาะทางอีก เป็นเวลา 4 เดือน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
-ฝึกงานในสถานประกอบการอีก 2 เดือน จากสถานประกอบการในจังหวัดกาแพงเพชร พิจิตร
หรือจังหวัดใกล้เคียง
-กลับสู่วิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวก่อนเข้าสู่อาชีพ รวมทั้งการจัดส่งชิ้นงาน
เอกสาร ที่ค้างส่งกับครูผู้สอนให้เรียบร้อย เป็นเวลา 1 เดือน
3. ทักษะอาชีพที่ฝึก
1. อาชีพช่างไฟฟ้า
2. อาชีพช่างไม้
3. อาชีพช่างยนต์( เน้นช่างยนต์เล็ก)
4. อาชีพช่างเชื่อม
5. อาชีพช่างอีเลคทรอนิค
6. อาชีพช่างก่อสร้าง/งานปูน/งานปูกระเบื้อง
7. ทักษะพื้นฐานอาชีพ เช่น
7.1 ช่างตะไบ
7.2 เขียนแบบ
7.3 การทาการเกษตรแบบพอเพียง
รวม 9 ฐานฝึก
4. สภาพความเป็นอยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดเตรียมอาคารที่พัก พร้อมเครื่องนอน ให้ผู้เรียนทุกคนโดย
ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดเตรียมอาหาร หรือวัสดุปรุงอาหารให้ผู้เรียนวันละ 3 มื้อ
ตลอดการเรียน โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดอุปกรณ์พยาบาล ยารักษาโรคทั่วไป ประจาอาคารที่พัก
และจัดห้องนันทนาการ เพื่อให้ผู้ได้พักผ่อนหลังเสร็จภาระกิจการเรียนในแต่ละวัน
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการศึกษาให้ผู้เรียนได้ใช้
งาน รวมทั้งระบบ อินเตอร์เนท คลอบคลุมพื้นที่ในวิทยาลัยฯ
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการฝึกอาชีพทุกอาชีพ
ให้ผู้เรียนใช้ประจาตัว คนละ 1 ชุด ทุกช่างอาชีพ
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- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร มอบชุดปฏิบัติงานให้ผู้เรียน ประกอบด้วย
- เสื้อชาฟารีปฏิบัติงาน 1 ตัว
- เสื้อยืดปฏิบัติงาน
2 ตัว
- รองเท้าเซพตีโ้ รงงาน 1 คู่ ( เฉพาะเรียนในฐานช่างยนต์และช่างเชื่อม )
5. สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียม และปฏิบัติระหว่างการฝึกทักษะอาชีพในโครงการฯ
วันรายงานตัว แต่งกายให้สุภาพ เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีดา ห้ามใส่กางเกง
ยีนส์ สวมรองเท้าสีดา ที่สุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ รวมทั้งสิ่งของที่ควรเตรียมตัวดังนี้
1. กางเกงขายาวสีกรม หรือสีดา
จานวน
2-3 ตัว
2. กางเกงขาสั้นสาหรับใส่เล่นกีฬา
จานวน
2
ตัว
3. เสื้อสาหรับใส่นอน, ออกกาลังกาย
จานวน
2
ตัว
4. เสื้อเชิ้ตสีสุภาพ
จานวน
1
ตัว
5. ไม้แขวนเสื้อ
ตามความจาเป็นต้องใช้
6. ที่หนีบผ้า
ตามความจาเป็นต้องใช้
7. ผ้าเช็ดตัว/ผ้าขาวม้า
จานวน
1
ผืน
8. รองเท้าแตะ
จานวน
1
คู่
9. รองเท้าผ้าใบ (สีดา,ขาว)
จานวน
1
คู่
10. ถุงเท้าสีดา
จานวน
3
คู่
11. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน
5
ชุด
12. อุปกรณ์ของใช้ประจาตัว (สบู่,ยาสีฟัน,แชมพู, แปรงสีฟัน, มีดโกนหนวด ฯลฯ)
หมายเหตุ ห้ามนาสิ่งของนอกเหนือจากที่กาหนดมาข้างต้น หรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ เข้ามาตั้งแต่
วันรายงานตัวและระหว่างการศึกษา หากฝ่าฝืนทางโครงการฯจาเป็นต้องยึดสิ่งของนั้น ๆ ไว้ และผู้ผ่านการ
คัดเลือกต้องมารายงานตัวพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้แทน ในวันที่ ได้รับแจ้งพร้อมผู้ปกครองหรือผู้แทน
ผู้ปกครอง หากผู้ปกครอง หรือ ผู้แทน ไม่มามอบตัวผู้เรียนและฟังคาชี้แจงถือว่าสละสิทธิ์
การปฏิบัติตนระหว่างการฝึก
นอกจากผู้เรียนจะฝึกทักษะอาชีพแล้ว เพื่อให้การปกครองเป็นไปตามระเบียบและเรียบร้อย
ผู้เรียนจะต้อง ปฏิบัติตนดังนี้
1. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่สร้างความแตกแยกหรือทะเลาะวิวาท
2. ปฏิบัติตนตามตารางการปฎิบัติในแต่ละวัน อย่างเคร่งครัด
3. ไม่แสดงหรือมีพฤติกรรมเสพสิ่งเสพย์ติดและสิ่งมึนเมา
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4. ร่วมรักษาความสะอาดของบริเวณ ที่รับผิดชอบ
5. ไม่ปฏิบัติตนที่ขัดแย้งกับระเบียบของโครงการฯกาหนดไว้
6. ร่วมกิจกรรมภายในกลุ่มหรือกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ กาหนด
หากผู้เรียนมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือไม่ปฏิบัติตาม คณะครูผู้บริหารโครงการฯ จะร่วมกัน
พิจารณาโทษ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ผลพิจารณาโทษ เพื่อดาเนินการลงโทษตามผลการพิจารณาต่อไป
6. รูปแบบการฝึก
- ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพพื้นฐานตามฐานฝึกภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร หมุนเวียน
ฐานฝึกๆละ 14 วัน รวมเวลา 5 เดือน ฝึกสัปดาห์ละ 6 วัน หยุดพักผ่อน วันอาทิตย์
(ระหว่างการฝึกทักษะพื้นฐาน ในวิทยาลัยฯ ผู้เรียนสามารถหารายได้จากการรับจ้างในอาชีพที่ฝึก
หรือประดิษฐ์สิ่งของจาหน่าย เช่น รับจ้างติดตั้งสายไฟฟ้าในอาคารขนาดเล็ก รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทาโต๊ะเก้าอี้
ของใช้ในบ้านจากงานไม้เพื่อจาหน่ายเป็นรายได้)
- หลังจากฝึกทักษะอาชีพพื้นฐานในวิทยาลัยฯ ครบทุกฐานฝึกภายในเวลา 5 เดือน แล้ว วิทยาลัยฯจะ
ส่งผู้เรียนไปฝึกทักษะประสบการณ์และความชานาญเพิ่มขึ้นอีก 4 เดือน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
โดย ศูนย์ฯได้จัดเตรียมที่พัก ที่นอน สาหรับผู้เรียนโดยไม่ต้อ งเสียค่าใช้จ่าย แต่ผู้เรียนต้องจัดเตรียมอาหาร ในแต่
ละวันเอง โดย วิทยาลัยฯจะเตรียมอุปกรณ์ชุดเครื่องครัวและวัตถุดิบในการปรุงให้ ตามการประมาณค่าใช้จ่ายที่
กาหนดในแต่ละสัปดาห์
- หลังจากฝึกทักษะและความชานาญ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร ครบกาหนดแล้ว
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร จะจัดส่งผู้เรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นเวลา 2 เดือน
- หลังจากฝึกงานในสถานประกอบการครบระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ผู้เรียนจะกลับเข้าสู่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เพื่อ สะสางงานที่ ยังท าไม่เสร็จ หรือ ส่งเอกสารกับ ครูผู้สอนที่ ยังส่งไม่ครบ รวมทั้ ง
สารวจเครื่องมืออุ ปกรณ์ ให้ครบตามจานวนที่ควรจะเป็น และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่ อส่งต่อให้รุ่นต่อไป
ระหว่ างนี้ อ าจมี ก ารเตรี ย มตั ว สอบเพื่ อ ขอรั บ ใบรั บ รองมาตรฐานฝี มื อ แรงงานจากศู น ย์ พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
กาแพงเพชร ตามระเบียบและขั้นตอนของศูนย์ฯ
- หลังจากผู้เรียน ดาเนินกิจกรรมครบหลักสูตรของโครงการฯแล้วผู้เรียนจะได้รับการรับรองดังนี้
1. ใบรับรองการผ่านหลักสูตร “อาชีวะสร้างช่างฝีมือ” จากสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
2. ใบรับรองการผ่านหลักสูตรของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกาแพงเพชร
3. ถ้าสอบผ่านการประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะได้รับ ใบรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ของสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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*****วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สามารถรับผู้เรียนแต่ละปีได้ไม่เกิน 30 คน*******
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
นายรณพีร์ สงขัย
นางอุษา บุญยะกาพิมพ์
นายบรรชา จีนชาวนา

เบอร์โทร 087-1685572
เบอร์โทร 081-4741130
เบอร์โทร 092-1943326
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