
 

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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการวันต่อต้านยาเสพติด  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอ าพร  ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง : หัวหนา้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา            โทรศัพท์ :  086-8081053 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8081053 
E- mail :  AmphornHolland@gmail.com       

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนกัเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
ก าลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไป
ได้ ด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจ าเป็นที่จะต้องอาศัยก าลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ 
เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแลและป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางสถานศึกษาจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา 
4.2. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเพ่ือหาแนวร่วมในการ

ป้องกันปราบปราม การเสพยาเสพติด 
4.3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

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

วันต่อต้านยาเสพติด ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 
 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหายาเสพติดและให้ความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
7. กลุ่มเป้าหมาย  
 7.1 เชิงปริมาณ 

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 

      7.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรในโรงเรียน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความรู้เรื่องพิษภัยของสารเสพติด 
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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 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
               กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้ง
ด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
   พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชนและ

สถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

                พันธกิจที่ 2 : จดัการศึกษาและขยายโอกาสด้านวิชาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 

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

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

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. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  
10.2 โดยอ้อม : นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
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11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 

503 คน 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออก
ก าลังกายหรือท ากิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

503 คน 

เชิงเวลา 
เดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ.2563 

4 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 
โครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 1,000 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.เสนอ
โครงการ/ 
ขออนุมัติ
โครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/
ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงาน
ผลการด าเนิน
โครงการ 

             

   
13. หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษา  งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 13.1 ค่าใช้สอย................................. -.............................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน..............................-............................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ................................1,000........................บาท 
                  รวมทั้งสิ้น............1,000...................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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