
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ Education to Employment:Vocational Bot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 3) 
  หลักสูตรงานบริการเครื่องปรับอากาศบ้านพักอาศัยเคมีภัณฑ์ล้างแอร์ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ นางสาวทัศนีย์  ชูจันทราภรณ์ 
ต าแหน่ง ครูพิเศษ    โทรศัพท ์-  
โทรสาร -    โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 087-4339715 
E-mail  - 

 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ก ำหนดให้มีโครงการ Education to Employment : 
Vocational Boot Camp  (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓) หลักสูตรงำนบริกำรเครื่องปรับอำกำศบ้ำนพักอำศัยด้วย
เคมีภัณฑ์ล้ำงแอร์ ปีงบประมำณ 25๖๑ ในกำรส่งเสริมฝึกอำชีพตำมปรัชญำเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับประชำชน
ที่ไม่มีงำนท ำ ผู้ถูกเลิกจ้ำง ผู้ก ำลังอยู่ในข่ำยเลิกจ้ำง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ยังไม่มีงำนท ำ      กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ผู้ สู ง อ ำ ยุ  ก ลุ่ ม ผู้ ด้ อย โ อก ำส ให้ มี โ อกำส ได้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ พัฒนำศั กยภ ำพ ด้ ำน ทั กษะวิ ช ำ ชี พ เ พ่ิ ม ขึ้ น                            
เป็นทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพ สร้ำงมูลค่ำทำง เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  

 

 โดยวิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง มีควำมพร้อมและเป้ำหมำยชัดเจนที่จะสนับสนุนและด ำเนินกำรพัฒนำ
ศูนย์อบรมอำชีวศึกษำในวิทยำลัยในกำรน ำสำขำวิชำชีพที่มีควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น เช่น ด้ำนอุตสำหกรรม ไปฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมวิชำชีพให้กับประชำชนที่ไม่มีงำนท ำ ผู้ถูกเลิกจ้ำงงำน ผู้ก ำลัง
อยู่ในข่ำยเลิกจ้ำง ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ยังไม่มีงำนท ำ ได้มีโอกำสในกำรเพ่ิมพูนและฝึกฝนอำชีพให้เกิดทักษะควำม
ช ำนำญ สำมำรถต่อยอดควำมรู้ให้เกิดกำรสร้ำงงำนและพัฒนำอำชีพที่ยั่งยืนโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและกำรพ่ึงพำตนเองในกำรประกอบอำชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อันจะน ำพำไปสู่ควำมมี
คุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดควำมสมดุลและยั่งยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 
 

3.  วัตถุประสงค์ ของโครงการ :  
3.๑ เพ่ือให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่ในข่ายถูกเลิก

จ้าง และผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า 
3.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ยังไม่มีงานท าได้มีความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดทักษะความช านาญเฉพาะทางในวิช าชีพต่างๆ 
สามารถเป็นผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน 

3.๓ เพ่ือให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 
3.๔ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 

4.  ผลผลิตโครงการ (Output) : จ านวนประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่ในข่ายถูกเลิกจ้างและการศึกษา
ที่ยังไม่มีงาน ไม่ต่ ากว่า ๓๕ คน ได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความถนัด 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจจนเกิดทักษะความ
ช านาญสามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 
 

6.กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป 
 

7. พื้นที่ด าเนนิการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้ฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  
  

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 
 

  
   10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน คน 
เชิงคุณภาพ จ านวนหลักสูตรอาชีพและประชาชนผู้เรียนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ/ปีการศึกษา คน 
เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการด าเนินโครงการ Education to Employment:Vocational Bot 

Camp จ านวน 24,650  
บาท 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส() 

เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินกา
ร ระบุ 
ต าบล/
อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 
 

3 
 

4 งบ
ด าเนิน 
งาน 

งบราย 
จ่ายอ่ืน 

งบเงิน 
อุดหนุน 

รายได้สถาน 
ศึกษา/

ภาคเอกชน 
1. ฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรการซ่อม
บ ารุงติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 
(24) ชม. 

    ประชาชน วิทยาลัย
การอาชีพ 
สองพ่ีน้อง 

 24,560 
 

  

รวมเงิน     

งบประมาณรวมทั้งโครงการ              24,560 บาท 


