
 

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายศรัณโรจน์  ชวดชุม 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ              โทรศัพท์ :  086-603-3496 
โทรสาร : 035-440479                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-603-3496 
E- mail :  -       

 

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

ในตอนนี้สภาวะของสังคมปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งมีการ
ตอบสนองกับเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ส าคัญของ
วัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรลืม คือมีการปลูกฝังทางด้านการพัฒนาคุณภาพการอยู่ร่วมกัน การรู้รักสามัคคีและการ
อยู่รวมกันอย่างมีความสุข 

กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นอีกหลายประการ เช่น ความ 
สามัคคีในหมู่คณะ ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความอดทน รู้กฎระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกันโดยอาศัยหลักประชาธิปไตยอีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ และประกอบกับมาตรการการฟ้ืนฟูกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดลูกเสืออย่างเป็นระบบ ชมรมลูกเสือพ่ีเลี้ยงจึงได้จัดโครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ขึ้น  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือให้ลูกเสือมีบทบาทและโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
4.2. เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
4.3. เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้ในด้านวิชาการลูกเสือ 

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

โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านลูกเสือและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
รู้จักการสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1                           จ านวน   214  คน 
                รวมทั้งสิ้น   267 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนนักศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดทักษะและประสบการณ์ตลอดจนได้ทดสอบ

ความรู้ในด้านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
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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 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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 าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

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

10.1 โดยตรง : ลูกเสือมีบทบาทและโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน 

10.2 โดยอ้อม : ทดสอบความรู้ในด้านวิชาลูกเสือและเป็นไปตามหลักสูตรการเรียน การสอนใน
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
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11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

267 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

267 คน 

เชิงเวลา ภาคเรียนที่ 2/2562 - 
เชิงค่าใช้จ่าย โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ภาคเรียนที่ 2/2562 105,๐๐๐บาท 

 

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.โครงการเข้า
ร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือเนตรนารี
วิสามัญระดับภาค
กลาง 

            19,000 

2.โครงการวัน
สถาปนาลูกเสือ
ไทย (สวนสนาม) 

            3,000 

3.โครงการ
โครงการเข้าร่วมพิธี
พระพรชัยมงคล เดิน
สวนสนามรัชกาลที่ 
10     

            3,000 

4.โครงการเดย์
แคมป์ 

            - 

5.โครงการ
โครงการเดิน
ทางไกล อยู่ค่าย
พักแรมและ
ประดับแถบ ๓ สี 

            80,000 

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษา     งบรายจ่ายอื่น ๆ 

     13.1 ค่าใช้สอย......................................-.....................................บาท 
     13.2 ค่าตอบแทน.................................-......................................บาท 
     13.3 ค่าวัสดุ....................................105,000............................บาท 
                    รวมทั้งสิ้น............... 105,000..............บาท 
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