
 

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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศการประชุมผู้ปกครอง  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางสาวสุกัญญา จันศร ี  
ต าแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                                โทรศัพท์ :  083-4857742 
โทรสาร : 035-440479                                         โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-4857742 
E- mail :  Sukanyaaomza@gmail.com 

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

การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น              
วิทาลัยตระหนักว่า  วิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจาก
ชุมชนและผู้ปกครอง  เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน ซึ่งเป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมื่อ
เด็กอยู่กับครอบครัว วิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล อัน
เป็นประโยชน์   ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
อีกทั้งวิทยาลัยและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวิทยาลัย นับเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการ
เรียนของนักเรียน  ทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกัน  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ปกครองสมควรที่จะได้รู้จักกับครูของลูก รับรู้นโยบาย - แนวการสอน 
ระเบียบของวิทยาลัย กิจกรรมและการบ้านที่ครูมอบหมายให้นักเรียน  เพ่ือจะได้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนได้ถูกต้องเหมาะสม 

ในการนี้ งานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  เล็งเห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยการจัดด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียน อย่างเต็มความสามารถ จึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจ าภาคเรียนที่ 2562  ขึ้น 
เพ่ือให้ทางวิทยาลัย ได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง กับ ครู 
4.2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
4.3. เพ่ือร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ

นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง  และนักเรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
นักเรียนได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัยฯ 
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7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     54  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   471  คน 
                                   รวมทั้งสิ้น   525 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง  และนักเรียน ได้มีโอกาสพบปะกับครูที่

ปรึกษาท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนอันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ครูที่
ปรึกษาประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมกัน
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม  
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่  1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 
8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู  
นักเรียนและผู้ปกครอง 
  10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิดเก่ียวกับเด็กร่วมกัน 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563 

525 คน 

เชิงคุณภาพ 
ปลูกฝังค่านิยมในการดูและสุขภาพ  ให้กับ คณะผู้บริหาร ครู -อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา           

525 คน 

เชิงเวลา 
วันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2562 

2 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563 20,000 

บาท 
 

12. 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................................. 20,000..........................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.......................................................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ.............................................-.........................บาท 
 

    รวมงบประมาณทั้งโครงการ............... 20,000.............บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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