
 

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดร้องเพลง ดนตรีโฟล์คซอง  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอ าพร  ฮอลแลนด์และชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา            โทรศัพท์ :  086-8081053 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8081053 
E- mail :  AmphornHolland@gmail.com       

 

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

การร้องเพลงและเล่นดนตรีเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง              
เป็นการฝึกสมาธิและกอ่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักในการร้องเพลงและเล่นดนตรีมาก
ขึ้นการประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่ง  เพลงไทยสากล เพลงสากล  และดนตรีโฟล์คซอง เพ่ือให้นักเรียน 
ได้ใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  จุดประสงค์ส าคั ญเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ มี
ความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตน
ทางด้านดนตรีและการร้องเพลง เป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้มากข้ึน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้อง
เพลงและเล่นดนตรี    
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลงและเล่นดนตรี ห่า งไกลจาก  
ยาเสพติด 

4.2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านดนตรี ทั้ง
การร้องเพลงและเล่นดนตรี ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม 

4.3. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ
ประกวดร้องเพลง ดนตรีโฟล์คซอง ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพ่ือให้ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของ
ภาษาไทย ผ่านการเล่นดนตรีและร้องเพลง 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53 คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.2                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น   503 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้นักเรียน ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยา    ความพอประมาณ     ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกนัที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

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 านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

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. พืน้ที/่สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึง
เครียดจากการเรียน 

10.2 โดยอ้อม : เพ่ือให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีและกล้าแสดงออก 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลง ดนตรีโฟล์คซอง ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2563 

464 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความดีงาม  รู้รับผิดชอบ  ชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติ
อยู่ในวิถีชีวิต 

464 คน 

เชิงเวลา 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 

1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการประกวดร้องเพลง ดนตรีโฟล์คซอง ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 3,000 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...................................3,000............................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน................................-.......................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ..................................... - ......................................บาท 
 

                         รวมทั้งสิ้น................. 3,000..............บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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