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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะวิชาการ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ นางอ าพร  ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ     โทรศัพท์ -  
โทรสาร -     โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-8081053 
mail  - 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้การ
ด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น 
การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์
ในปัจจุบัน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  วิชาชีพ รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต   
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้าน
วิชาชีพ 
3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์     
3.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องเข้าร่วมโครงการจ านวน 64 คน 

 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องมีความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

7. พื้นที่ด าเนนิการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 นักเรียน ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิด

สร้างสรรค์ ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย  
8.2 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏเป็น

ที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย  และชาวต่างชาติ 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ - เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่าง ๆ  และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่ง
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้
เข้าแข่งขันจากสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

คน 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะวิชาการจ านวน 
45,000 บาท 

บาท 

          

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส() 

เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 
ระบุ ต าบล/

อ าเภอ 

หมวดเงิน 

(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 

 

3 

 

4 งบด า 
เนิน
งาน 

งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน 
อุดหนุน 

รายได้
สถาน 
ศึกษา/

ภาคเอกชน 
1. อบรม SPSS     คร ู

คณาจารย์ 
ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. แข่งขันทักษะ
ภายใน  

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   
 

3. อบรม
ภาษาต่างประเทศ 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 
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4. พ่ีสอนน้อง     คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

45,000 

 

5. แข่งขันทักษะระดับ
สถานศึกษา 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

6. แข่งขันทักษะระดับ 
อศจ. 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

7. แข่งขันทักษะระดับ
ภาค 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

8. แข่งขันทักษะ
ระดับชาติ 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

9. โครงการชมรม
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

10. โครงการชมรม
วิชาชีพการบัญชี 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

11. โครงการชมรม
วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

12. โครงการชมรม
วิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

13. โครงการชมรม
วิชาชีพยานยนต์ 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  
 

14. โครงการชมรม
อิสระ 

    คร ู
คณาจารย์ 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

 

รวมเงิน 45,000 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 45,000 บาท 

            

  


