
 

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

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าความมีวินัย ความรับผิดชอบและบุคลิกภาพ                   
(โครงการปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพ  สองพ่ีน้อง       
ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕62) 
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) 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา     เมื่อ
ส าเร็จการศึกษามีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม        
ได้อย่างมีความสุข มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดี
งามและมีความเป็นประชาธิปไตย ดังนั้น จึงก าหนดให้มีการประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ และเพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบการเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาด้านด าเนินกิจกรรมควบคุมไปกับการเรียน ซึ่ง
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ข้อ 28 
ระบุให้มีการประเมินหน่วยมาตรฐานโดยประเมินผลงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ทุกสถานศึกษาต้องเข้า
รับการประเมินทุกแห่ง 

ดังนั้น  องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จึงต้องพัฒนาสถานที่
บริเวณภายในและภายนอกห้ององค์การนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความสวยงามและจะพัฒนางานองค์การ
วิชาชีพให้เป็นต้นแบบฉบับของวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือสร้างความสวยงามบริเวณห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง   

4.2. เพ่ือรองรับการประเมินหน่วยมาตรฐาน ระดับต่าง ๆ 
4.3. เพ่ือก้าวสู่มาตรฐานและความเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

5. ผลผลิตของโครงการ(Output) 
5.1  คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม

โครงการพัฒนา เสริมสร้างภาวะผู้น าความมีวินัย ความรับผิดชอบและบุคลิกภาพ (โครงการปรับปรุงห้อง
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕62) 
จ านวน   630 คน 
6. ผลลัพธ์ของโครงการ(Outcome) 

6.1 เพ่ือสร้างความสวยงามบริเวณห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
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7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1. เชิงปริมาณ 

7.๑.๑ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53   คน 
7.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   627  คน 
                รวมทั้งสิ้น    679  คน 

7.2. เชิงคุณภาพ 
องค์การนักเรียน นักศึกษาปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย            

การอาชีพสองพ่ีน้อง อยู่ในระดับดี 
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 

8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงือ่นไข        ความรู้               คุณธรรม  
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       นโยบายที่  1 :  มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

        กลยุทธ์ที่  1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
     ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ 

ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก และความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถน าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์และมาตรการสถานศึกษา 
 พันธกิจที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของ
ชุมชนและสถานประกอบการ 
                  กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
                  กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
                  พันธกิจที่ 4 ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
                  กลยุทธ์ที่ 2  ขยายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
               ข้อที่ 2.2 : ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้ การ

ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 
 มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
               ข้อที่ 2.2 : ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอบางพลับ จังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      10.1 โดยตรง : ห้ององค์การนักเรียน นักศึกษามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 
      10.2 โดยอ้อม : เพ่ือสร้างความสวยงามบริเวณห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง   

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง      

เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าความมีวินัย ความรับผิดชอบและ
บุคลิกภาพ  (โครงการปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕61) 

679 คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างความสวยงามบริเวณห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง   

679 คน 

เชิงเวลา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ต.บางพลับ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 5 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น าความมีวินัย  ความรับผิดชอบและ
บุคลิกภาพ (โครงการปรับปรุงห้ององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕61) 

14,000 
บาท 

 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้  
 

ขั้นตอน/ 
วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหต ุ

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 

ด าเนินโครงการ 

             

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 13.1 ค่าใช้สอย..........................-.......................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน.....................-........................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ……………..…..14,000……………...บาท 
  รวมทั้งสิ้น……………....14,000…………...บาท 
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