โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดปัญหาออกกลางคัน
ผู้ประสานงาน ชื่อ นายศรีรัตน์ กาฬสินธุ์
ตาแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์
โทรสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-3829828
E-mail : maxky.9850@gmail.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งในองค์กรเอกชนและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน เพื่ อ ให้ เ ติ บ โตเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนั้น ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรี ยนแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการร่วมกันจัดการศึกษาคือ ผู้ปกครอง และชุมชนครูต้องรู้สภาพปัญหาต่างๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะทาให้การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งถือ
เป็ น ผู้ ที่ จ ะพั ฒ นาชาติ บ้ า นเมื อ งต่ อ ไปปั จ จุ บั น สภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของคนไทยได้ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ตามกระแสโลกซึ่งได้บั่ นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสั งคมเป็นอย่างมาก ผู้ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุ ดก็คือ
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ แม่ ซึ่งมีเวลาให้ลูกน้อยลง บางครอบครัวแทบ
จะไม่มีเวลาอบรมสั่ งสอนติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานทาให้การดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึงส่งผลให้นักเรียน
นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านหอพัก บ้านเช่ า ที่พักอาศัยของ
ผู้เรียนขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
3.1 เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
3.2 เพื่อให้ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3.3 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
3.4 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องทุกคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วย
แก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ
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6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.๑ เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ ระดับชั้น ปวช.1 จานวน 251 คน และระดับชั้น
ปวช.2 ทุกคน
6.๒ เชิงคุณภาพ ครูที่ปรึกษาดูแลติดตามแก้ไขปัญหา นักเรียน นักศึกษาหลังการออกเยี่ยมบ้านให้
อยู่ในระดับดี
7. พื้นที่ดาเนินการ : บ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของนักเรียน นักศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.๑ โดยตรง :
8.1.1 สามารถหาแนวทางการช่วยเหลือ ป้องกันแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนได้
8.1.2 ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน
8.1.3 ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
8.๒ โดยอ้อม : ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน
คน
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไข
เชิงคุณภาพ และลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา เป็นการเสริมสร้าง พัฒนา
คน
นักเรียน นักศึกษาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
เชิงเวลา
โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา (25,000 บาท)
บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

1.เยี่ยมบ้าน
นักเรียน
นักศึกษา

ดาเนินการในไตร
มาส()
1 2 3 4



หมวดเงิน
(ระบุจานวนเงิน : บาท)

เป้า
หมาย

ผู้ปกครอง
นักเรียน
นักศึกษา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

พื้นที่
ดาเนินการ งบดา งบราย
ระบุ ตาบล/ เนิน จ่ายอื่น
งาน
อาเภอ
บ้าน ที่พัก
นักเรียน
นักศึกษา

งบเงิน
รายได้
อุดหนุน สถานศึกษา
/ภาคเอกชน

25,000
25,000
25,000 บาท
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