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

…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายชาตรี  ย้อนใจทัน 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง                                 โทรศัพท์ :  080-2002688 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-2002688 
E- mail :  -       

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

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ มีจิตใจที่เข็มแข็ง มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 
บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของเยาวชนในสถานศึกษา คือการเชื่อฟังค าแนะน าของครู เมื่อได้รับ
ความรู้และปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ส าเร็จกลุ่มสังคมที่ตน
เป็นสมาชิกและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดีจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้น งานปกครอง จึงจัดท าโครงการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2562 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2. เพ่ือให้ทราบการอาศัยอยู่ของนักเรียน ลักษณะที่อยู่อาศัย การเดินทางมาโรงเรียน สถานภาพ

ของบิดามารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรมการใช้เวลาส่วนใหญ่ของนักเรียนในวันหยุด และสภาพ
ฐานะของครอบครัวนักเรียน 

4.3. เพ่ือส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และส่งต่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือ 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1.คณะผู้บริหาร คร-ูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ         
คัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรยีน  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธี  
ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     57  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.2                          จ านวน   407  คน 
                รวมทั้งสิ้น   464 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องทุกคนเป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมี

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และชุมชน 
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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 ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอก โดย สมศ. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

      มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 

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  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน 
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10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน สร้างนิสัย วินัยสร้างชาติขึ้น เพ่ือสร้าง  
จิตส านึกความเป็นไทยให้กับวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง     

 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ           
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงสารเสพติดในนักเรียน 
นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 

464 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือส่งต่อเด็กกลุ่มที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมเด็กที่ควร
ส่งเสริมต่อไป 

464 คน 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 7 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาค
เรียนที่ 1/2563 

10,000 บาท 
 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขัน้ตอน/
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.แต่งตัง้/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.....................................10,000...............บาท 
 

        รวมทั้งสิ้น.................. 10,000....................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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