
1. ช่ือโครงการ: จัดทําระบบฐานขอมูลของผูเรียน กลุมปกติ กลุมเสี่ยงและกลุมมีปญหา 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประจําปการศึกษา 2564 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายอุทิศ  นิลโคตร 
ตําแหนง : หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
โทรศัพทมือถือ : 086-1327526                      
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

1.1 พอประมาณกับเวลาท่ีใชดําเนินกิจกรรมตั้งแตเตรียมการ จัดทํา และสรุปประเมินผลโครงการ 
     1.2 พอประมาณกับความสามารถของครู ผูปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะชวยกันดําเนินงาน
ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 พอประมาณกับวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ  
 

2) ดานการมีเหตุผล 
2.1 เปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
2.2 เปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
2.3 ยึดหลักวาผูเรียน นักศึกษาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
2.4 การสรางนักเรียน นักศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
2.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทักษะทางวิชาชีพไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
3.1 มีการต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและเตรียมจัดกิจกรรมเปนอยางดีในการรับผิดชอบดานตาง ๆ 

ใหชัดเจน 
3.2 มีการประชุมปรึกษาหารืออยางสมํ่าเสมอ 
3.3 มีการประเมินการทํางานเปนระยะแลวนําผลมาใชปรับปรุงการทํางานตอไป 
 

4) เง่ือนไขความรู 
4.1 องคความรูท่ีไดรับดานการจัดการเรียนการสอนของครูนําไปพัฒนาตอยอด 
4.2 ความรูฝกทักษะใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และปฏิบัติงาน 
4.3 รูจักวางแผนในการทํางาน 
4.4 ความรูดานการสรุปผลและการประเมินผล 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
5.1 มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของครูและนักเรียน นักศึกษา 
5.2 ประหยัดการใชงบประมาณ วัสดุอยางคุมคา 
5.3 ความขยันอดทน 
5.4 สรางสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะ 
 

6) สังคม 
6.1 นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
6.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรูรักสามัคคี 
6.3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีเกิดความเขมแข็งภายในองคกร 



7) เศรษฐกิจ 
- ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา  
 

8) ส่ิงแวดลอม 
- ใชและรักษาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรใหคงอยูอยางยั่งยืน 
 

9) วัฒนธรรม 
- การรักษากฎกติกา และความมีน้ําใจชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

 

3. หลักการและเหตุผล: 
นักเรียน นักศึกษาแตละคนมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตท่ีแตกตางกัน การรูขอมูลท่ีจําเปน

เก่ียวกับตัวผูเรียน จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษา หรือครูผูสอนมีความเขาใจในตัวผูเรียนมาก
ยิ่งข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและคัดกรองผูเรียน อันจะเปนประโยชนตอการชวยเหลือผูเรียนได
อยางถูกทาง 

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ
กิจกรรมการจัดทําระบบฐานขอมูลของผูเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประจําปการศึกษา 2564 เพ่ือจัด                   
ทําฐานขอมูลของผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมท่ีมีปญหาตอการออกกลางคัน เพ่ือการติดตาม
ดูแล คัดกรอง และจําแนกผูเรียนออกเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. จัดทําระบบฐานขอมูลของผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 
2. ลดจํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคัน 
3. เพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนอาชีวศึกษา 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
วิทยาลัยฯ สามารถลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2542 และมีระบบฐานขอมูลของผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
วิทยาลัยฯ มีกระบวนการแกปญหา การคัดกรองผูเรียน และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือแบง

ผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา และลดจํานวนผูเรียนท่ีออกกลางคันอยางมีสวนรวมกับ
ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน และสถานประกอบการ อยางเปนรูปธรรม และจัดทํารายงานขอมูลของผูเรียน    
ท่ีสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษา 

 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จํานวน 2,240  คน  เขารวม

กระบวนการแกปญหา การคัดกรองผูเรียน และมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือแบงผูเรียนท้ังกลุมปกติ 
กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

เชิงคุณภาพ  :    วิทยาลัยฯ สามารถลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีระบบฐานขอมูลของผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 



 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 

1. สามารถเพ่ิมปริมาณผูเรียน โดยการลดจํานวนการออกกลางคันของผูเรียน 
2. วิทยาลัยฯ มีระบบการจัดทําฐานขอมูลผูเรียน ท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 
3. วิทยาลัยฯ มีรูปแบบการเพ่ิมปริมาณผูเรียนโดยการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน  
   โดยการคัดกรอง และติดตามพฤติกรรม เพ่ือนําไปสูการแกไขท่ีถูกตองและเหมาะสม 

 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จํานวน 2,240  คน  
เขารวมกระบวนการแกปญหา การคัดกรองผูเรียน และมีการ
จัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือแบงผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง 
และกลุมมีปญหา 

2,400 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยฯ สามารถลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 
นักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีระบบฐานขอมูล
ของผูเรียนท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  20,000.00 บาท 
 

11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.จัดทําและขออนุมัติโครงการ     นักเรียน
นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิค 
อุทัยธานี 

จํานวน 2,240  
คน  เขารวม
กระบวนการ

แกปญหา การ
คัดกรองผูเรียน 
และมกีารจดัทํา

ระบบ ฐาน 
ขอมูลเพือ่แบง
ผูเรียนทั้งกลุม
ปกติ กลุมเส่ียง 

และกลุมมี
ปญหา 

วิทยาลัยเทคนิค 
อุทัยธาน ี

- - - 20,000.00 

2.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

   
 

 

3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ     
4.สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการตอ
วิทยาลัย 

    

5.รายงานผลการปฏบิัติงานตาม
โครงการฯ ตอสํานักติดตามและ
ประเมินผลการอาชวีศึกษา 

    

รวมเงิน - - - 20,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 20,000.00 

 
 
 


