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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
ผู้ประสานงาน ชือ่ : นางสาวสุกัญญา จันศรี   
ต าแหน่ง : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา                                โทรศัพท์ :  083-4857742 
โทรสาร : 035-440479                                         โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-4857742 
E- mail :  Sukanyaaomza@gmail.com 

2. หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ : งานครูทีป่รึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งในองค์กรเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนั้น 

 ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา
คือ ผู้ปกครอง และชุมชนครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ
บ้านเมืองต่อไป ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอน
คุณภาพชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถาบัน
ครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ  แม่  ซึ่งมีเวลาให้ลูกน้อยลง บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน
ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน ท าให้การดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ด้วยเหตุนี้   จึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านหอพัก บ้านเช่า ที่ พักอาศัยของผู้ เรียนขึ้น  เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน นักศึกษา เป็นการเสริมสร้าง  พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ด ี
4.2. เพ่ือให้ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน

ต่อไป 
4.3. เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ

เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไข
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
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7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1 เชิงปริมาณ 

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  และนักเรียน มีสามารถหาแนวทางการช่วยเหลือ 

ป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนได้ 
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

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 
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 

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

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน  เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้
แลกเปลี่ยน  แนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
  10.2 โดยอ้อม : เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้รู้สภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน และเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนได้ 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน 
นักศึกษา 

525 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ ผู้บริหาร ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพ่ือให้
ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน  แนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 

525 คน 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 

22,000 
บาท 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่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.........................22,000........................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน..............................-............................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ......................................-............................บาท 
    รวมงบประมาณทั้งโครงการ.................22,000...................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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