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

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพ 

ผู้ประสานงาน ชื่อ นางอ าพร ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง พนักงานราชการ    โทรศัพท ์-  
โทรสาร -     โทรศัพทเ์คลื่อนที่  086-8081053 
E-mail  - 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
ไปตามสถานะ และสภาพของแต่ละบุคคล จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน ปรับตัวเข้าหากัน แต่อาจมีบางสังคมที่มี
ความขัดแย้ง ไม่เข้าใจกัน ปฏิบัติตามบทบาทของตนเองไม่ได้หรือ ไม่เข้าใจในบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งพบปัญหาเยาวชนในชุมชนชักชวนเพ่ือนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ขาดการกล้า
แสดงออกในทางที่ดีและสร้างสรรค์ เนื่องมาจากเยาวชนไม่ได้รับแบบอย่างในทางที่ถูกต้อง และขาดพ้ืนที่และ
โอกาสในการแสดงออก ส่งผลท าให้เยาวชนรวมกลุ่มกันกับเพ่ือน เพ่ือใช้สารเสพติดและตัดสินปัญหา    ด้วย
ความรุนแรง 

ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  จึงรวมตัวกันและได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหานี้ จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า ความมีวินัย ความรับผิ ดชอบ และบุคลิกภาพเพ่ือพัฒนา
เยาวชนให้รู้จักบทบาทของตนเอง อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีภาวะผู้น าที่ดี  มีระเบียบวินัย 
ความรับปิดชอบในหน้าทีที่เป็นอยู่ พร้อมทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
3.1 เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบให้กับนักเรียน นักศึกษา 
3.4 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องได้เข้าร่วมจ านวน 700 คน 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้องมีภาวการณ์เป็นผู้น า มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพท่ีดีขึ้น 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง มีภาวะผู้น า ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องร้อย
ละ 80 

ร้อยละ 

เชิงคุณภาพ เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และบุคลิกภาพให้คณะ
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง 

คน 

เชิงเวลา โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และ
บุคลิกภาพจ านวน 90,000 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. หน้าเสาธง     นักเรียน 

นักศึกษา 
ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ค่ายลูกเสือ     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

3. ประดับแถบสามสี     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

4. เดย์แคมป์     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

5. ธีรราชเจ้า(วัน
วชิราวุธ) 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

6. คล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือไทย 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 
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7. ปลูกฝังระเบียบ
วินัย 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

  

90,000 

 

8. อนามัยวัยเจริญ
พันธ์ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

9. ปรับปรุงห้อง อชท.     นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

10. เลือกตั้งนายก
องค์การฯ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

11. กิจกรรม อวท. 
ระดับสถานศึกษา 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

12. กิจกรรม อวท. 
ระดับ อศจ. 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

13. กิจกรรม อวท. 
ระดับ ภาค 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

14. กิจกรรม อวท. 
ระดับ ชาติ 

    นักเรียน 
นักศึกษา 

ต.บางพลับ 
อ.สองพ่ีน้อง 

   

รวมเงิน   90,000  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 90,000  บาท 

        

           

           

           

                 


