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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
1. ชื่อโครงการ : “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่  
    ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอ าพร  ฮอลแลนด์ 
    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) 

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาย ใน
สถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ได้รับการสนับสนุนความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขอ
ส่งทางบก  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ที่ต้องใช้ยานพาหนะใน
การเดินทาง โดยเฉพาะระจักรยานยนต์ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เพื่อ
กวดขัน นักเรียน เกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ และให้นักเรียน ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยจราจร โดยเฉพาะ
การสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็น การคาดเข็มขัด
นิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ทุกครั้ง การไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด ไม่ขับรถย้อนศร ไม่แซง
ในที่คับขัน ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติดขณะขับรถ และควร
กวดขันให้นักเรียน ปฏิบัติตามกฎจราจรเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร โดยเฉพาะเตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อน
ให้เพียงพอ เพ่ือไมใ่ห้นักเรียน ประมาทเลินเล่อและมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน 

4.2 เพ่ือลดการอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา 
4.3 เพ่ือได้รู้ถึงกฎ จราจร และมารยาทในการขับขี่และใช้รถมากข้ึน 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม

“รณรงค์ปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้เสริมสร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
6.2 คณะผู้บริหาร คร-ูอาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนักเรียน ได้ใช้รถใช้ถนนมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ถูกต้อง

และปลอดภัย 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น  503  คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด

จากอุบัติเหตุทางถนน 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

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

 นโยบายที่   1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

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 านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษา 

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

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้ การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

    มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที ่1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที ่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  ได้รับการปลูกจิตส านึกในการใช้รถ
ใช้ถนนให้ถูกวิธีในการขับขี่อย่างปลอดภัย 
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อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เพ่ือได้รู้ถึงกฎ จราจร และมารยาทในการขับขี่และใช้รถมากขึ้น 
11.ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใน
สถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 

503 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเพ่ือลดการอุบัติเหตุทาง
ถนนภายในสถานศึกษา 

503 คน 

เชิงเวลา เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา”          
ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 

10,000 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.................................10,000.............................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน..............................-..........................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ.......................................-……………….......................บาท 
 

    รวมงบประมาณทั้งโครงการ...........10,000....................บาท 
14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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