
 

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

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการออกหน่วยบริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายนคร  เขียวอรุณ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   โทรศัพท์ :   083-8059196 
โทรสาร :            -                                            โทรศัพท์เคลื่อนที่ :   095-7038063 
E- mail :          - 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ เปลี่ ยนแปลงและหลากหลายในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนต้อง           
เผชิญกับสภาวการณ์ที่ต้องปรับตัวและส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพเสริม
และอาชีพหลักเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ มีรายได้มั่นคง มีอาชีพยั่งยืนมีงานท าช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้     
มีความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนความพอเพียง 

ตามที่อ าเภอสองพ่ีน้องได้ประสานงานกับวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องให้ด าเนินโครงการ ออกหน่วย
บริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมอาชีพ ไปใช้ประกอบอาชีพ ของตนเองใน
อนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ออกบริการศูนย์อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับอ าเภอสองพ่ีน้องเดือนละ 1 
ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือออกบริการฝึกอาชีพให้กับประชาชน และให้
ความร่วมมือกับอ าเภอสองพ่ีน้อง 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

3.1 เพ่ือเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม 
3.2 เพ่ีอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้ในวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชน 
3.3 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
5.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม

โครงการออกหน่วยบริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ จ านวน 6 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการ 
5.2 ประชาชนเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ จ านวน 50 คน         

ต่อ 1 ศูนย์บริการ 
6. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 

6.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  ได้น าความรู้ในวิชาชีพถ่ายทอดให้กับ
ประชาชน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม 

6.2 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีจิตอาสาได้ท าประโยชน์เพื่อสังคม 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1 เชิงปริมาณ 

7.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  จ านวน    3 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการ 
7.๑.๒ ประชาชนเข้ารับการอบรม   จ านวน  50 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการ 

              รวมทั้งสิ้น  53 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการ 
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7.2 เชิงคุณภาพ 
       คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน  ได้น าความรู้ในวิชาชีพถ่ายทอดให้กับ

ประชาชนและมีจิตอาสา ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม   ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล        ความมีภูมิคุม้กันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้            คุณธรรม  
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

   กลยุทธ์ที่  1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         

ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

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

 8. พื้นที่ด าเนินการ : ณ ชุมชนในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 12 ต าบล 
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 10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
9.1 โดยตรง :  
 9.1.1 ได้ฝึกอบรมวิชาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม 
 9.1.2 ได้น าความรู้ในวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชน 
9.2 โดยอ้อม :  

9.2.1 ได้ปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตอาสา ท าประโยชน์เพื่อสังคม 
  

10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 3 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการ 
เชิงคุณภาพ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน              

ได้ท าประโยชน์เพื่อสังคม และมีจิตอาสา ตลอดจนน าความรู้   
ในวิชาชีพถ่ายทอดให้กับประชาชน 

50 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการ 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
ณ ชุมชนในเขตอ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11 เดือน 
12 ต าบล 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน จ านวน 12 ครั้ง 
ครั้งละ 2,500 บาท 

 60,000 บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน/

วิธีด าเนินการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
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 าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

             

4.สรุปรายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

             

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

   

 13.1 ค่าใช้สอย...........................................................................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.......................................................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ...............................................................................บาท 
 

    รวมงบประมาณทั้งโครงการ................60,000............บาท 
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