
 

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

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 

 

1. ชื่อโครงการ  :  จัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (ปรับปรุงห้องพยาบาลและซื้อยาเวชภัณฑ์) 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายสิทธิกานต์  ปิ่นแก้ว 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา        โทรศัพท์ :  035-440479 
โทรสาร :  035-440479            โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 083-5929689 
E- mail :           - 

 

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

สุขภาพและอนามัยที่ดีมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เมื่อนักเรียนมีปัญหา               
ด้านสุขภาพ เกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียนย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น                    
จึงได้จัดโครงการดูแลสุขภาพผู้ เรียนในสถานศึกษาเพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล               
ในเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน ก่อนส่งต่อไปท าการรักษาที่โรงพยาบาล และเพ่ือให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามสุขบัญญัติ ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างทันเวลา 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จึงได้จัดท าโครงการดูแลสุขภาพผู้เรียน
ในสถานศึกษาท าการจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือให้บริการแก่ครู นักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ได้ทันเวลาและปลอดภัยก่อนไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการสุขภาพที่ดีในเบื้องต้นทันทีเมื่อ
เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ  

4.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพตนเอง
ให้ดอียู่เสมอ 
5. ผลผลิตของโครงการ(Output) 
           5.1 นักเรียน ครู-อาจารย์ และบุคลากรได้ใช้บริการด้านสุขภาพและมีความรู้ เบื้องต้นในการ                          
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเอง จ านวน 851 คน 
6. ผลลัพธ์ของโครงการ(Outcome) 

6.1 มีเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐมพยาลเบื้องต้นเพียงพอกับการเข้าใช้บริการของนักเรียน         
ครู และ บุคลากร 

6.2 นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพตนเอง        
ให้ดีอยู่เสมอ 

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.1.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย จ านวน 851 คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 
 7.2.1 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการสุขภาพที่ดีในเบื้องต้นทันทีเมื่อ

เจ็บป่วยหรือ ได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัยก่อนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และเรียนรู้และเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ 

 

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 ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 มุ่ งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
และสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล 
         8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุฝึก เครื่องมือ ระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาในทุกสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ มีระบบ การบ ารุงรักษา ดูแลให้มีความ
ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
  

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

9. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : เพ่ือให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการสุขภาพที่ดีในเบื้องต้น
ทันทีเม่ือ เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ 
          10.2 โดยอ้อม : เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันและรักษา
สุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน ครู บุคลากร 
 

851 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการบริการสุขภาพที่ดีในเบื้องต้น
ทันทีเม่ือเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัยก่อนไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาล และเรียนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติตนในการ
ดูแลป้องกันและรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ 

851 คน 

เชิงเวลา พฤศจิกายน พ.ศ.2562– กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 4 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น  
20,000 บาท 

 
 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้  

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ หมาย
เหตุ 

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 าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

             

 

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ   

  13.1 ค่าตอบแทน............................-.................................บาท 
  13.2 ค่าใช้สอย.................................-................................บาท 
  13.3 ค่าวัสดุ.....................................-................................บาท 
         รวมงบประมาณทั้งสิ้น...................20,000...........บาท 
 
14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   การสังเกต      การสัมภาษณ์     แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดระบบดูแลผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

1 ผ้าม่านตาไกใ่หญ่พร้อมรางโชว์ 
ขนาด 4.20 x 1.40 เมตร 

1 ชุด 5,200 บาท 5,200 บาท 

2 ผ้าม่านตาไก่ใหญ่พร้อมรางโชว์ 
ขนาด 5.70 x 1.40 เมตร 

 6,500 บาท 6,500 บาท 

3 เตียงเหล็กขา 3 นิ้ว ขนาด 3.5 ฟุต 2 เตียง 2,200 บาท 4,400 บาท 
4 ที่นอนฟองน้ าเสริมใย ขนาด 3.5 ฟุต 

หุ้มผ้า PVC 
1 อัน  1,950 บาท 1,950 บาท 

ตัวอักษร (หนึ่งหม่ืนแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)                         รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 18,050 บาท 
 


