เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

โครงการลดปญหาการออกกลางคัน
ของผูเรียนอาชีวศึกษา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙

สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ค�ำน�ำ
เอกสารประกอบการปฏิ บั ติ ง านโครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นโดยส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�ำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เน้นความส�ำคัญของการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัว
ผู้เรียนทุกคน การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน การมอบหมายหน้าที่และแนวทาง              
การปฏิบตั งิ านของครูทป่ี รึกษาทุกคน การติดตามและจัดท�ำข้อมูลผูเ้ รียนทีอ่ อกกลางคัน กรณีศกึ ษารายบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมถึงการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน              
ในสถานศึกษา
เอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ ส�ำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ ปรับแก้ และให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็น
ประโยชน์  ท�ำให้การจัดท�ำเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเอกสารประกอบการปฏิบตั งิ านโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของสถานศึกษา  สงั กัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการด�ำเนินงาน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีนาคม ๒๕๕๙
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ค�ำชี้แจง
เอกสารประกอบการปฏิ บั ติ ง านโครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนน�ำไปสู่การด�ำเนินงานลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ             
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาในการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓. เพื่อให้สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา บริหารและจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์ประกอบของเอกสาร
เอกสารประกอบการปฏิ บั ติ ง านโครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีองค์ประกอบของเนื้อหา ๖ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและความส�ำคัญของโครงการ
ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส�ำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลุม่ เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั
ความส�ำเร็จ งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์ กรอบแนวคิดการด�ำเนินงาน ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๒ ภารกิจของส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย กิจกรรมการบริหารงานตามภารกิจของส�ำนักติดตามและประเมินผล            
การอาชีวศึกษา
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ส่วนที่ ๓ ภารกิจของสถานศึกษา
ประกอบด้วย กิจกรรมการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๔ การติดตามและรายงานผล
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมายการด�ำเนินการ ขอบเขตการด�ำเนินการ วิธกี ารติดตาม
เครื่องมือการติดตาม และปฏิทินการติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๕ การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมินผลวิธีการประเมินผลการด�ำเนินงานของ
สถานศึกษา เกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการด�ำเนินงาน แบบประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้
ส่วนที่ ๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ ขอบเขตการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ ปฏิทินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เอกสารประกอบการปฏิ บั ติ ง านโครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับนี้รวบรวมรายละเอียดงานตามภารกิจโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอบเขตการใช้จา่ ยงบประมาณ
การติดตามประเมินผลเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานแต่ละกิจกรรม การเสริมแรงให้กับสถานศึกษา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
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ค�ำน�ำ
ค�ำชี้แจง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

สารบัญ

ส่วนที่
๑ ความเป็นมาและความส�ำคัญ
๑.๑ ความเป็นมาและความส�ำคัญ
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๓ เป้าหมาย
๑.๔ ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
๑.๕ งบประมาณในการด�ำเนินงาน
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๗ นิยามศัพท์
๑.๘ กรอบแนวคิดโครงการ
๑.๙ ปฏิทินการปฏิบัติงาน
๒ ภารกิจของส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๒.๑ รายละเอียดกิจกรรมตามภารกิจของส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๒.๒ มาตรการเสริมแรง
๓ ภารกิจของสถานศึกษา
๓.๑ การด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                  
๓.๒ การรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการ
๓.๓ การจัดท�ำรูปเล่มรายงานผลการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการ
๔ การติดตามและรายงานผล
๔.๑ วัตถุประสงค์
๔.๒ เป้าหมายการด�ำเนินงาน
๔.๓ ขอบเขตการติดตาม
๔.๔ วิธีการติดตาม
๔.๕ เครื่องมือการติดตาม
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สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ 		
๔ การติดตามและรายงานผล (ต่อ)
๔.๖ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลผ่านระบบออนไลน์
๔.๗ ปฏิทินการติดตามและรายงานผลระดับสถานศึกษา
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๖ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ    
๖.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์
๖.๒ ขอบเขตการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๖.๓ ปฏิทินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
๖.๔ กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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๓๒
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                            
ข ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๓๖
พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
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๔๑
ง ส�ำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติกรอบการด�ำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
๔๕
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
จ ส�ำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและแผนการจัดสรรงบประมาณ
๔๘
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    
ฉ รายชื่อคณะจัดท�ำเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
๕๑
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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สารบัญตาราง
ตารางที่		
หน้า
๑ แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุ
๑๙
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                    
๒ แสดงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
๒๐
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
ด้านการมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
๓ แสดงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
๒๑
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
ด้านการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๔ แสดงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
๒๒
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
ด้านการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๕ แสดงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
๒๓
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
ด้านการติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖ แสดงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
๒๔
ในการด�ำเนินงานศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
๗ แสดงเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
๒๕
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจที่สถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา

ฉ

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สารบัญภาพ
ภาพที่		
๑ แสดงกรอบแนวคิดการด�ำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    

หน้า
๔

ช
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ส่วนที่ ๑
บทน�ำ

๑.๑  ความเป็นมาและความส�ำคัญ
การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค ปฏิ รู ป การอาชี ว ศึ ก ษาและการจั ด งบประมาณรายจ่ า ยตามผลลั พ ธ์
และผลผลิตของสถานศึกษาตลอดจนการมุ่งเน้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงมุ่งให้ความ
ส�ำคัญของคุณภาพที่เป็นผลผลิตของสถานศึกษา ซึ่งก็คือผู้เรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น
ทั้งนี้ ในระบบของการจัดการอาชีวศึกษาตั้งแต่การเริ่มรับผู้เรียนเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนและ
การส�ำเร็จการศึกษา ควรให้ผเู้ รียนส�ำเร็จการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ แต่กย็ งั มีผเู้ รียนจ�ำนวนหนึง่ ทีไ่ ม่สามารถ
อยู่ในระบบของการจัดการเรียนการสอนหรือการออกกลางคัน จึงส่งผลต่อความสูญเปล่าทางการศึกษา
และกระทบต่อการผลิตก�ำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานอันเป็นภารกิจส�ำคัญของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ด้วยเหตุนกี้ ารออกกลางคันของผูเ้ รียนจึงเป็นปัญหาส�ำคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศ
ที่ต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการน�ำของ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา            
อีกทั้งมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนการเพิ่มก�ำลังคนเข้าสู่สถานประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตร และการบริการเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และลดความสูญเปล่าของ
งบประมาณด้านการศึกษา จึงก�ำหนดนโยบายลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้
อั ต ราการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ โดยได้ เ ริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล่ า วขึ้ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประเภทงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน
๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทถ้วน) ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘
ได้จดั สรรงบประมาณรายจ่าย จ�ำนวน ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีส่ บิ ห้าล้านบาทถ้วน) จากผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาตลอดปี โดยสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งได้ปฏิบัติ
งานอย่างเข้มแข็งภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและการติดตามผลการด�ำเนินงานของส�ำนักติดตาม
และประเมิ น ผลการอาชี ว ศึ ก ษา จึ ง ได้ รั บ งบประมาณด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ  จ�ำนวน ๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท  (สีส่ บิ สองล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน)
เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดำ� เนินงานแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลและส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาจึงได้สร้างกลไกให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่อน
งานเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความตระหนักรู้และเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก�ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒            
โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
๑.๒.๒ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มก�ำลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม
เกษตร และการบริการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๑.๓ เป้าหมาย
๑.๓.๑ เชิงปริมาณ
สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมด�ำเนินงานโครงการ            
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔๒๒ แห่ง
๑.๓.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีกระบวนการ และรูปแบบ
การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
๑.๔ ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ได้
ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบกับจ�ำนวนผู้เรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙
๑.๕ งบประมาณ
งบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๖.๑ สามารถเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษาทศวรรษ
ที่ ๒ โดยการลดจ�ำนวนการออกกลางคันของผู้เรียน
๑.๖.๒ สามารถเพิ่มก�ำลังคนระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร และ
การบริการ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                    
๑.๖.๓ สถานศึกษา มีรปู แบบการเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียน
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๑.๗ นิยามศัพท์
๑.๗.๑ การออกกลางคัน (drop out) หมายถึง ผู้เรียนที่พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของสถานศึกษาก่อนส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ไม่นับรวมผู้เรียนที่ลาออกหรือย้ายเพื่อไปศึกษา                    
ต่อสถานศึกษาอื่น
๑.๗.๒  การเพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนโดยการลดปัญหาการออกกลางคัน หมายถึง การลดการออกกลางคัน
ของผู้เรียนให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของจ�ำนวนผู้เรียน โดยเปรียบเทียบข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๙ - ข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียน ณ วันที่  ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๙    
๑.๗.๓ ผู้เรียน หมายถึง ผู้เรียนที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ของสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระบบ และระบบทวิภาคี โดยทีส่ ถานศึกษา
ยังไม่ได้ประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
๑.๗.๔ กิจกรรมตามภารกิจของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา หมายถึง
การด�ำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย
๑) กิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนดตามนโยบาย
๑.๑) การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
๑.๒) การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๑.๓) การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๑.๔) การติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา
๒๕๕๘               
๒) ศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา
๓) กิจกรรมตามภารกิจที่สถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
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๑.๘  กรอบแนวคิดของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ภารกิจโครงการ

นวัตกรรม

ผลลัพธ์

๑. ภารกิจที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษากำ�หนดตามนโยบาย
     ๑.๑ การมอบหมายหน้าที่และ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครูทป่ี รึกษาทุกคน
     ๑.๒ การจั ด ทำ�แฟ้ ม ประวั ติ
ประจำ�ตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
     ๑.๓ การเยี่ ย มบ้ า น หอพั ก
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
     ๑.๔ การติ ด ตามผู้ เรี ย นอาชี ว
ศึ ก ษาที่ อ อกกลางคั น กรณี ศึ ก ษา
รายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๒. ศึกษาสภาพปัญหาและแก้ปัญหา
การออกกลางคั น ของผู้ เ รี ย นใน
สถานศึกษา
๓. กิจกรรมตามภารกิจที่สถานศึกษา
กำ�หนดตามบริบทของสถานศึกษา

๑. รูปแบบการมอบหมายหน้าที่
และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
ทุกคน
๒. รู ป แบบการจั ด ทำ�แฟ้ ม ประวั ติ
ประจำ�ตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๓. รูปแบบการเยี่ยมบ้าน หอพัก
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๔. รูปแบบการติดตามผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๕. รูปแบบการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา
๖. รูปแบบการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษา

เ พิ่ ม ปริ ม า ณ ผู้ เรี ย นโ ดย ก ารล ด
ปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู้ เรี ย น
อาชี ว ศึ ก ษา ประจำ�ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๕

ภาพที่ ๑ แสดงกรอบแนวคิดของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๑.๙ ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรม

ระยะเวลาการด�ำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะที่ ๑ ขั้นเตรียมการ
๑. วางแผนและก� ำ หนดกรอบ
แนวทางการด�ำเนินงาน
๒. ขออนุมตั โิ ครงการและจัดสรร
งบประมาณแก่สถานศึกษา
๓. ปรับปรุงและจัดท�ำเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
ระยะที่ ๒ ขั้นด�ำเนินงาน
๑. สถานศึกษา และส�ำนักติดตาม
และประเมินผลการอาชีวศึกษา
ด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ระยะที่ ๓ ขั้นติดตามและ
ประเมินผล
ส�ำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา ติดตามผล
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา
โดยใช้ระบบออนไลน์
เอกสาร และการลงพื้นที่
ระยะที่ ๔ ขั้นสรุปผล
๑. การจัดประชุมวิชาการ
ลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
๒. ประเมินผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนิน
งานโครงการฯ และประชุม
สรุปผลการด�ำเนินงาน
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ส่วนที่ ๒

ภารกิจของส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาได้กำ� หนดภารกิจเพือ่ บริหารจัดการโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
๒.๑ รายละเอียดกิจกรรมตามภารกิจส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๒.๑.๑ ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กรอบทิศทางและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับ
สถานศึกษา
๒.๑.๒ ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการงบประมาณโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๓ จัดท�ำเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเอกสารแนวทางการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษา
๒.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ให้สามารถด�ำเนินงานลดปัญหา           
การออกกลางคันของผู้เรียนได้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส�ำเร็จและทิศทางการด�ำเนินงาน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๕ ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ตามภารกิจโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการด�ำเนินงานจะแบ่งออก
เป็น ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานของสถานศึกษาโดยใช้ระบบ
ออนไลน์ และเอกสาร
รูปแบบที่ ๒ การติดตามผลการด�ำเนินงาน ข้อจ�ำกัด ปัญหาอุปสรรค ตรวจสอบข้อมูล
เพิ่มเติมโดยการสื่อโทรคมนาคม ด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม แบบสองทาง
๒.๑.๖  จัดประชุมวิชาการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑) กิ จ กรรมเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานศึ ก ษาต้ น แบบที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙
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๒) จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมเด่นของสถานศึกษา เกี่ยวกับ
๒.๑) รูปแบบการมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๒.๒) รูปแบบการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๒.๓) รูปแบบการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๒.๔) รูปแบบการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.๕) รูปแบบการศึกษาสภาพและแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
๓) กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานศึ ก ษาต้ น แบบที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์             
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒.๑.๗ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจัดท�ำสรุปผลการด�ำเนินงาน
๒.๑.๘ รายงานผลการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเผยแพร่
เอกสารสรุปผลการด�ำเนินงาน
  
๒.๑.๙ ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ มาตรการเสริมแรง
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาก�ำหนดมาตรการเสริมแรงให้กบั สถานศึกษาทีส่ ามารถ
ด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยพิจารณา
จากการส่งรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจของโครงการทุกกิจกรรมตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนด รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
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ส่วนที่ ๓

ภารกิจของสถานศึกษา
สถานศึกษาเป็นหน่วยปฏิบตั สิ ำ� คัญในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของภารกิจที่สถานศึกษาต้องด�ำเนินการ ดังนี้  
๓.๑ การด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๓.๑.๑ กิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
๑) มอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
ครูที่ปรึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุดในการดูแลผู้เรียนซึ่งเป็นหน้าที่ที่มีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะตัง้ แต่ผเู้ รียนเริม่ เข้าเรียนจนส�ำเร็จการศึกษา ครูทปี่ รึกษาจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ดูและแนะน�ำ ชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถเรียนตลอดหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น หน้าที่ของครูที่ปรึกษา
จึงมีความส�ำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อครูที่ปรึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
เป็นอย่างดีแล้ว จะท�ำให้การมอบหมายหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครูทปี่ รึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ส่งผลต่อการลดปัญหาการออกกลางคันได้เป็นอย่างดี
				 แนวทางปฏิบัติ
๑) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๒) มีค�ำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
๓) มีหลักฐานในการให้ค�ำปรึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔) มีหลักฐานในการประสานงานผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมแก้ปญ
ั หาหรือส่งเสริมความเป็นเลิศ
ของผู้เรียน
๕) มีการจัดแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
๖) มีสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒) การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
แฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียน เป็นที่เก็บข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนที่เน้นข้อมูลรอบด้าน
โดยเน้นประโยชน์ในการดูแลผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ ดังนั้น ครูที่ปรึกษาจะต้องด�ำเนิน
การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี
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				 แนวทางปฏิบัติ
๑) มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียน
๒) มีค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียน
๓) มีการด�ำเนินการจัดท�ำแฟ้มประวัติ คัดกรอง แยกกลุ่ม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
๔) มีการสรุปรายงานผลการด�ำเนินการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียน
๕) จ�ำนวนผู้เรียนที่ได้รับการส่งต่อหรือแก้ไขปัญหา
๓) การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ของระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู ้ เ รี ย นที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งมาก
โดยเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้ผู้ปกครองและสถานศึกษา
ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียนในด้านการเรียน ด้านความประพฤติ และความเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางสร้างความช่วยเหลือที่ดีในการช่วยเหลือป้องกัน แก้ไข และพัฒนา
ผูเ้ รียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าของสังคมต่อไป การด�ำเนินงานกิจกรรมเยีย่ มบ้าน หอพัก บ้านเช่า และ
ที่อยู่อาศัยของผู้เรียนนั้น ให้ด�ำเนินการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนในภาคเรียน
ที่ ๑ ของแต่ละปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
				 แนวทางปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๑ การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๑. จัดท�ำแผนงาน โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของ
ผู้เรียน
๒. จัดท�ำค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบาย
การด�ำเนินงานกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนแก่ครูที่ปรึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ
๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และชุมชนทราบถึงแนวทางการด�ำเนินงาน
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย เช่น การประชุมผู้ปกครอง การจัดท�ำแผ่นพับ เป็นต้น
๔. เตรียมความพร้อมทัง้ ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และประเด็นการสนทนา ดังนี้
๔.๑ การศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ประวั ติ ส ่ ว นตั ว ของผู ้ เ รี ย น
เป็นแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๔.๒ จัดท�ำตารางก�ำหนดการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัย
ของผู้เรียน
๔.๓ ศึกษาแผนที่ เส้นทาง และจัดเตรียมพาหนะในการเดินทาง
๕. ติดต่อประสานงาน นัดหมายวันเวลาการไปเยีย่ มบ้านและแจ้งวัตถุประสงค์
เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนกับผู้ปกครอง
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
ด�ำเนินงานตามกิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของ
ผู้เรียน โดยมีหลักการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. ศึกษาเทคนิควิธีการสัมภาษณ์  การพูดคุยและเทคนิคการใช้ค�ำถาม
๒. ไปตรงเวลานัดหมาย แต่งกายสุภาพ สร้างความคุ้นเคย ทักทาย ปราศรัย
ด้วยไมตรีจิตและการเคารพให้เกียรติ
๓. พูดถึงผู้เรียนในเชิงบวก และร่วมสนทนาหารือกับผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย และสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และใช้ข้อมูลแก้ปัญหาผู้เรียนได้
๔. กระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น
๕. รวบรวม และบันทึกสรุปข้อมูล
ขั้นตอนที่ ๓ หลังการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๑. ตรวจสอบ และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เพื่ อ จ� ำ แนกกลุ ่ ม ปกติ กลุ ่ ม เสี่ ย ง
กลุ่มปัญหา                
๒. สรุปรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๓. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียน และหรือการส่งต่อผู้เรียน
๔. การติดตามและจัดท�ำข้อมูลผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีอ่ อกกลางคัน กรณีศกึ ษา
รายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔) การติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคลปีการศึกษา ๒๕๕๘
				 แนวทางปฏิบัติ
๑) สถานศึ ก ษาประชุ ม ชี้ แ จงมอบนโยบายต่ อ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๒) สถานศึกษาจัดท�ำโครงการและแผนปฏิบัติงานในการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษา
ที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘    
๓) สถานศึ ก ษาจั ด ท� ำ ค� ำ สั่ ง มอบหมายหน้ า ที่ ใ นการติ ด ตามผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ออกกลางคันกรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๔) สถานศึ ก ษาจั ด ท� ำ เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ตามและเก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ออกกลางคันกรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๕) สถานศึ ก ษาสรุ ป รายงานผลการติ ด ตามและเก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ที่ออกกลางคันกรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาพรวมของสถานศึกษา
๖) สถานศึ ก ษาสรุ ป ผลการการติ ด ตามข้ อ มู ล ผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาที่ อ อกกลางคั น
กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙
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๓.๑.๒ ศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
สถานศึกษาด�ำเนินการศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา และจัดท�ำรายงานการวิจัยตามแบบรายงานการวิจัยที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีศกึ ษาก�ำหนด เพือ่ ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาน�ำผลการวิจยั ของแต่ละสถานศึกษา
สามารถน�ำไปสังเคราะห์งาน การวิจัยในภาพรวมของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			 แนวทางปฏิบัติ
๑) สถานศึ ก ษาประชุ ม ชี้ แ จงมอบหมายนโยบายต่ อ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๒) สถานศึกษาจัดท�ำโครงการและแผนปฏิบัติงานในการศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
๓) สถานศึกษามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ำเนินการตามโครงการศึกษาสภาพ
ปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ก�ำหนด
๔) สถานศึกษาด�ำเนินการศึกษาสภาพปัญหา และการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ในสถานศึกษาตามแผนการปฏิบัติงานที่ก�ำหนด
๕) สถานศึกษาเขียนรายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาตามรูปแบบรายงานการวิจัยที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก�ำหนด และส่งรายงานการวิจัยดังกล่าวให้ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
๓.๑.๓ ภารกิจที่สถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
เป็นการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดเอง ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เช่น
๑) การประเมินศักยภาพของผู้เรียนก่อนการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ
๒) การสอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส              
เลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการ
๓) จัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนของ
ผู้เรียน
๔) จัดระบบการติดตามผู้เรียน มาเข้าเรียนอย่างชัดเจนและจริงจังเสมอ
๕) จัดให้มีการปรับปรุงและขยายบริการแนะแนวด้านต่างๆ แก่ผู้เรียน
๖) จัดหาทุนสนับสนุนการศึกษาหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ให้กับผู้เรียน
๗) จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อลดจ�ำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน

11

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

สื่อสาร

๘) จัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกให้มีความรักและศรัทธาสถานศึกษา
๙)  จัดบริการที่พักหรืออ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล
๑๐) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนเพื่อลดรายจ่ายของผู้ปกครอง
๑๑) จัดให้มีบริการที่พักและอาหารฟรีให้กับผู้เรียน(ในบางสาขา)
๑๒) จัดให้มีกิจกรรมชมรมตามความต้องการของผู้เรียน
๑๓) จัดให้มีการรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนแก่ผู้ปกครองผ่านทางระบบ
๑๔) จัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ
๑๕) จัดกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเพือ่ เสริมแรงให้กบั ผูเ้ รียนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ

๓.๒ การรายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๒๒ แห่ง ต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา โดยผ่านทางระบบออนไลน์
(http://bme.vec.g๐.th) จ�ำนวน ๒ ครั้ง  ตามปฏิทินการติดตามและรายงานผลในส่วนที่ ๔
๓.๓ การจัดท�ำรูปเล่มรายงานผลการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภาพรวมของสถานศึกษาฉบับสมบูรณ์
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๒๒ แห่ง ต้องจัดท�ำ
รูปเล่มรายงานผลการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส่งส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙
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ส่วนที่ ๔

การติดตามและรายงานผล
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดเป้าหมายและจุดเน้น        
ของการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ คือ การมุง่ เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดความคุม้ ค่ามีระบบการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ และเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการลดปัญหา           
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สอดคล้องกับเป้าหมาย
และจุดเน้นของการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ จ�ำเป็นต้องมีกลไกในการก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการลดปัญหา          
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
การติดตาม และรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้ าหมาย และตัวชี้วัดความส�ำเร็จ ของโครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี วศึก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๔.๑ วัตถุประสงค์
๔.๑.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ของสถานศึกษา
๔.๑.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนสภาพจริงการด�ำเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๑.๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ระยะที่ ๒ และหรือ
ตามมาตรการเสริมแรงให้กับสถานศึกษา
๔.๒ เป้าหมายการด�ำเนินงาน
๔.๒.๑ เชิงปริมาณ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๒๒ แห่ง  
๔.๒.๒ เชิงคุณภาพ
มีข้อมูลสารสนเทศการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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๔.๓ ขอบเขตการติดตาม
การติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก�ำหนดขอบเขตการติดตาม ดังนี้
๔.๓.๑ ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๓.๒ ผลการด�ำเนินงานตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๓.๓ ปัญหา และอุปสรรคในการด�ำเนินงานตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.๔ วิธีการติดตาม
การติ ดตามการด�ำเนินงานของสถานศึ ก ษาตามภารกิ จ โครงการลดปั ญ หาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวิธีการ ดังนี้
๔.๔.๑ ติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษาทางเอกสาร โดยจะให้สถานศึกษาจัดส่งแผนงาน  
โครงการและกิจกรรมตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สถานศึกษาจะด�ำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายในวันที              ่
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔.๔.๒ ติดตามการด�ำเนินงานของสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์ โดยจะเป็นการรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับจ�ำนวนผู้เรียน แผนงาน โครงการและกิจกรรม และนวัตกรรมที่จะด�ำเนินงานลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียน ความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการลดปัญหา
การออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก� ำ หนดให้
สถานศึกษารายงานผ่านระบบออนไลน์ไปยังเว็บไซต์ของส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
(http://bme.vec.go.th) จ�ำนวน ๒ ครั้ง เริ่มรายงานครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รายละเอียด
ตามปฏิทินการติดตามและรายงานผล
๔.๔.๓ ติดตามผลการด�ำเนินงานภาคสนามของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม       
จากการรายงานระบบออนไลน์ และเอกสาร และติดตามผลการด�ำเนินงาน ข้อจ�ำกัด/ปัญหาอุปสรรค
ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสื่อโทรคมนาคม ด้วยการสัมภาษณ์ สอบถาม แบบสองทาง
๔.๔.๔ ติดตามผลการด�ำเนินงานภาพรวมของสถานศึกษาตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบของรายงานฉบับสมบูรณ์              
โดยจัดส่งให้กับส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
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๔.๕ เครื่องมือการติดตาม
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ โครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๔.๕.๑. แบบรายงานแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่จะด�ำเนินงาน
๔.๕.๒. แบบรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
๔.๕.๓. แบบรายงานผล
๔.๖ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานผลผ่านระบบออนไลน์
การรายงานความก้าวหน้าและการรายผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์           
ไปยังเว็บไซต์ของส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษานั้น ข้อมูลที่สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียม
เพื่อรายงานผล ตามวัน และเวลา ที่ก�ำหนดตามปฏิทินการติดตามและรายงานผล  มีดังนี้
ครั้งที่ ๑ สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
๑. จ�ำนวนผู้เรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๒. จ�ำนวนผูเ้ รียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙)
๓. ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รายงาน         
ทางเอกสาร เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าและผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมทีส่ ถานศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์เมือ่ ครัง้ ที่ ๑ ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
๑.๑ การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๑.๒ การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๑.๓ การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๑.๔ การติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒. การศึกษาสภาพและแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษา
           ๓. กิจกรรมที่สถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
๔. ภาพถ่าย และหลักฐาน ร่องรอยที่แสดงถึงการด�ำเนินงาน
หมายเหตุ สถานศึกษาจัดท�ำรูปเล่มรายงาน ฉบับสมบูรณ์โดยจัดส่งให้กับส�ำนักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

๔.๗ ปฏิทินการติดตามและรายงานผลระดับสถานศึกษา
ครั้งที่

กิจกรรม

ครั้งที่ ๑ จัดส่งแผนแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาจะด�ำเนินงาน
(เอกสาร) ภายใต้ โ ครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด
ครั้งที่ ๒ ๑. ส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียนภาคเรียนที่ ๒
(ออนไลน์)     ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘)
๒. ข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๓. ข้อมูลความก้าวหน้าการด�ำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจ
    โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้รายงานครั้งที่ ๑ ทางเอกสาร
    (เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
ครั้งที่ ๓ ๑. ข้อมูลจ�ำนวนผู้เรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(ออนไลน์)     (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)
๒. สถานศึกษาจะต้องจัดเตรียมข้อมูลผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน
    โครงการและกิจกรรมที่สถานศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าผ่าน
    ระบบออนไลน์ เมื่อครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย
    ๒.๑ กิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          ก�ำหนด
          ๒.๑.๑ การมอบหมายหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
                   ทุกคน
           ๒.๑.๒ การจัดท�ำแฟ้มประวัตปิ ระจ�ำตัวผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทุกคน
๒.๑.๓ การเยีย่ มบ้าน หอพัก บ้านเช่า และทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูเ้ รียน
           ๒.๑.๔ การติดตามผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีอ่ อกกลางคัน กรณีศกึ ษา
                   รายงานบุคคลปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๒.๒ การศึกษาสภาพและแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคัน
          ของผู้เรียนอาชีวศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
    ๒.๓ กิจกรรมที่สถานศึกษาก�ำหนดตามสภาพบริบทของสถานศึกษา
ครั้งที่ ๔ ส่งรูปเล่มสรุปรายงานตามภารกิจในทุกกิจกรรม (๓ กิจกรรม) ตามแบบ
(เอกสาร) ฟอร์มที่ก�ำหนด ประกอบด้วย  
๑. รูปเล่มรายงานภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    ก�ำหนด
๒.  รูปเล่มรายงานการศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปญ
ั หาการออกกลางคัน
    ของผู้เรียนในสถานศึกษา
๓. รูปเล่มรายงานภารกิจทีส่ ถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
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วัน เดือน ปี
(ที่รายงาน)
ภายในวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙

ภายในวันที่
๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๙

ภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙

ภายในวันที่
๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๕

การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทรายจ่ายอื่น จ�ำนวน ๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สีสิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)                   
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ โครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการด�ำเนินงานของ
สถานศึ ก ษาตามโครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา จึงก�ำหนดวัตถุประสงค์
วิธีการ และเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานผลศึกษา เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๕.๑ วัตถุประสงค์การประเมินผล
๕.๑.๑ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๑.๒ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรมตามภารกิจ
โครงการ
๑) กิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนดตามนโยบาย  
ประกอบด้วย
๑.๑) การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๑.๒) การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๑.๓) การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๑.๔) การติดตามผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีอ่ อกกลางคัน กรณีศกึ ษารายบุคคล ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒) รูปแบบการศึกษาสภาพและแนวทางแก้ปญ
ั หาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษา
๓) กิจกรรมตามภารกิจที่สถานศึกษาด�ำเนินการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
ตามบริบทของสถานศึกษา
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๕.๒ วิธีการประเมินผล
๕.๒.๑   ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
สถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการด�ำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจ ดังนี้
๑) การรายงานข้อมูลและผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ ผ่านระบบออนไลน์และรูปแบบ
เอกสารตามปฏิทินการติดตามและรายงานผล
๒) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน    
๕.๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบ ที่มีผลการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
๑) คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
และตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จด้านการด�ำเนินงานตามภารกิจ
โครงการ
๒.๑) กิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนดดังนี้
๒.๑.๑) การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษา
๒.๑.๒) การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๒.๑.๓) การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๒.๑.๔) การติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒.๒) รูปแบบการศึกษาสภาพและแนวทางแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
๒.๓) กิ จ กรรมตามภารกิ จ ที่ ส ถานศึ ก ษาด� ำ เนิ น การลดปั ญ หาการออกกลางคั น
ของผู้เรียน ตามบริบทของสถานศึกษา
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๕.๓  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบทีม่ ผี ลสัมฤทธิบ์ รรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตารางที่ ๑ แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ทีผลสัมฤทธิ์บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส�ำเร็จโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเด็นการประเมิน
คะแนน
(๑๐ คะแนน)
๑. ความตระหนัก
   การรายงานข้อมูลและผลการด�ำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ไปยังเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (http://bme.vec.go.th) และในรูปแบบ ๑๐ คะแนน
เอกสาร ตามปฏิทินการติดตามรายงานผล
(๔๐ คะแนน)
๒. ความพยายาม
    ๒.๑ การด�ำเนินกิจกรรมตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก�ำหนดตามนโยบาย
๕ คะแนน
         ๒.๑.๑ การมอบหมายและการปฏิบัติตามหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
๕ คะแนน
         ๒.๑.๒ การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
๕ คะแนน
         ๒.๑.๓ การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
๕ คะแนน
         ๒.๑.๔ การติดตามติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษา
รายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๒.๒ การศึกษาสภาพปัญหาและการแก้ปญ
ั หาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
   ๒.๓ กิจกรรมตามภารกิจที่สถานศึกษาด�ำเนินการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา
(๕๐ คะแนน)
๓. ผลสัมฤทธิ์
๑๐ คะแนน
   ๓.๑ ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐ คะแนน
   ๓.๒ ร้อยละของแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาที่สมบูรณ์
๑๐ คะแนน
   ๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัย
   ๓.๔ ระดับคุณภาพของการศึกษา สภาพปัญหาและการแก้ปัญหาการออกกลางคัน ๑๐ คะแนน
ของสถานศึกษา
๑๐ คะแนน
   ๓.๕ จ�ำนวนร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการแก้ปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คะแนน
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โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

๕.๔  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามภารกิจ            
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
๕.๔.๑ การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
ตารางที่ ๒  แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
                ตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด ด้านการมอบหมายหน้าที่และ
                การปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม
(๑๐ คะแนน)
๑. ความตระหนัก
๕ คะแนน
    ๑.๑ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่
ของครูที่ปรึกษาทุกคน
๕ คะแนน
    ๑.๒ มีค�ำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และมอบหมายหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
(๗๐ คะแนน)
๒. ความพยายาม
๒๐ คะแนน
    ๒.๑ มีการพบปะและให้ค�ำปรึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม
๒๐ คะแนน
    ๒.๒ มีการติดต่อประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ปัญหาหรือส่งเสริม
ความเป็นเลิศของผู้เรียน
๑๕ คะแนน
    ๒.๓ มีการจัดเก็บแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนของครูที่ปรึกษาอย่างเป็นระบบ
๑๕ คะแนน
    ๒.๔ มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๒๐ คะแนน)
๓. ผลสัมฤทธิ์
๑๐ คะแนน
    ๓.๑ ร้อยละของครูที่ปรึกษาที่พบปะและให้ค�ำปรึกษาผู้เรียน
๑๐ คะแนน
    ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาจากครูที่ปรึกษา
รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คะแนน
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๕.๔.๒ การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
ตารางที่ ๓  แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด ด้านการจัดท�ำแฟ้มประวัติ
ประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
ประเด็นการประเมิน

คะแนนเต็ม
(๒๐ คะแนน)
๑. ความตระหนัก
     ๑.๑ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมการจัดท�ำแฟ้มประวัตปิ ระจ�ำตัวผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ๑๐ คะแนน
    ๑.๒ มีค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียน ๑๐ คะแนน
อาชีวศึกษาทุกคน
(๔๐ คะแนน)
๒. ความพยายาม
๒๐ คะแนน
    ๒.๑ ร้อยละของการจัดท�ำแฟ้มประวัติของผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
    ๒.๒ สรุปรายงานผลจ�ำนวนแฟ้มประวัติผู้เรียนอาชีวศึกษา และคัดกรองผู้เรียน            ๒๐ คะแนน
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาในภาพรวมของสถานศึกษา  
(๔๐ คะแนน)
๓. ผลสัมฤทธิ์
    ๓.๑  ร้อยละของครูทปี่ รึกษาทีไ่ ด้วเิ คราะห์ คัดกรอง และจ�ำแนกกลุม่ ผูเ้ รียน กลุม่ ปกติ ๒๐ คะแนน
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา จากแฟ้มประวัติของผู้เรียนอาชีวศึกษา
   ๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ที่ได้รับการส่งต่อหรือแก้ปัญหา ๒๐ คะแนน
รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คะแนน
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๕.๔.๓ การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
ตารางที่ ๔ แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด ด้านการเยี่ยมบ้าน หอพัก
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
ประเด็นการประเมิน

คะแนนเต็ม
(๒๐ คะแนน)
๑. ความตระหนัก
   ๑.๑ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า  และที่อยู่อาศัย ๑๐ คะแนน
         ของผู้เรียน
   ๑.๒ มีคำ� สัง่ มอบหมายหน้าทีก่ ารเยีย่ มบ้าน หอพัก บ้านเช่า และทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูเ้ รียน ๑๐ คะแนน
(๓๐ คะแนน)
๒. ความพยายาม
๑๐ คะแนน
   ๒.๑  มีแผนงานด�ำเนินการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
          ของครูที่ปรึกษา
   ๒.๒  ครูที่ปรึกษาด�ำเนินการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน ๑๐ คะแนน
          ตามแผนที่วางไว้
๑๐ คะแนน
   ๒.๓  ครูที่ปรึกษามีการรายงานผลการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัย
          ของผู้เรียน
(๕๐ คะแนน)
๓. ผลสัมฤทธิ์
๒๕ คะแนน
   ๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และ
         ที่อยู่อาศัย  โดยจ�ำแนกตามกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา
    ๓.๒ ร้อยละของผูเ้ รียน กลุม่ เสีย่ ง และกลุม่ มีปญ
ั หา ทีไ่ ด้รบั การส่งต่อหรือแก้ไขปัญหา ๒๕ คะแนน
รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คะแนน
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๕.๔.๓ การติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตารางที่ ๕ แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ตามภารกิ จ ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาก� ำ หนด ด้ า นการติ ด ตามผู ้ เ รี ย น
ที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประเด็นการประเมิน
๑. ความตระหนัก
    ๑.๑ มีแผนงาน โครงการติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน กรณีศึกษา
          รายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๑.๒ มีค�ำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาในการจัดท�ำข้อมูลและติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษา
          ที่ออกกลางคัน กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. ความพยายาม
    ๒.๑ มีเครื่องมือในการจัดท�ำข้อมูลและติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
          กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๒.๒ มีรายงานการจัดท�ำข้อมูลและติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
          กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๒.๓ มีรายงานสรุปผลการจัดท�ำข้อมูลและติดตามผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน
          กรณีศึกษารายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๓. ผลสัมฤทธิ์
    ๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่กลับ
          เข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓.๒ มีนวัตกรรมในการติดตามผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีอ่ อกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
          ที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
(๒๐ คะแนน)
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
(๓๐ คะแนน)
๑๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
(๔๕ คะแนน)
๒๕ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน
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๕.๕ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามภารกิจ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
ตารางที่ ๖ แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ การศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. ความตระหนัก
    ๑.๑ มีโครงการศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
          อาชีวศึกษาในสถานศึกษา
    ๑.๒ มีแผนปฏิบัติงานในการศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคัน
          ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
    ๑.๓ มีค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการด�ำเนินงานการศึกษาสภาพปัญหา
          และแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
๒. ความพยายาม
    ๒.๑ มีการศึกษาปัญหา วิเคราะห์สภาพปัญหา และแก้ปัญหาการออกกลางคัน
          ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
    ๒.๒ มีการระบุปัญหาการออกกลางคนของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
    ๒.๓ มีการก�ำหนดรูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
          ในสถานศึกษา
    ๒.๔ มีการด�ำเนินการแก้ปัญหาตามรูปแบบ วิธีการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
          ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
๓. ผลสัมฤทธิ์
    ๓.๑ มีรายงานการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ปัญหาการออกกลางคัน
          ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น
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(๑๕ คะแนน)
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(๔๕ คะแนน)
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๕ คะแนน
๑๐ คะแนน
(๔๐คะแนน)
๔๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๖  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามภารกิจ  
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่สถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
ตารางที่ ๗ แสดงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน    
                ตามภารกิจ โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่สถานศึกษาก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน

คะแนนเต็ม
(๒๐ คะแนน)
๑. ความตระหนัก
    ๑.๑ มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การจัดท�ำข้อมูลกิจกรรมที่สถานศึกษาก�ำหนด ๑๐ คะแนน
          ตามบริบทของสถานศึกษา
๑๐ คะแนน
    ๑.๒ มีค�ำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการจัดท�ำข้อมูลกิจกรรมที่สถานศึกษาก�ำหนด
          ตามบริบทของสถานศึกษา
(๔๐ คะแนน)
๒. ความพยายาม
๑๐ คะแนน
    ๒.๑ มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการแก้ปัญหาการออกกลางคัน
          ของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
๑๐ คะแนน
    ๒.๒ มีการระบุปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาตามบริบท
          ของสถานศึกษา
๒๐ คะแนน
    ๒.๓ มีการด�ำเนินการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
          ตามบริบทของสถานศึกษา
(๔๐ คะแนน)
๓. ผลสัมฤทธิ์
๑๕ คะแนน
    ๓.๑ มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม
          การลดปัญหาการออกกลางคัน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
๒๕ คะแนน
    ๓.๒ มีนวัตกรรมการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
          ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น
๑๐๐ คะแนน
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๕.๗  ปฏิทินการประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ภารกิจ
๑. คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ ประกอบด้วย
    ๑.๑ สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส�ำเร็จของโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
    ๑.๒ สถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรมตามภารกิจโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด  
         ๑.๒.๑  การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาทุกคน
         ๑.๒.๒  การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกคน
         ๑.๒.๓  การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยผู้เรียน  
          ๑.๒.๔  การติดตามผูเ้ รียนอาชีวศึกษาทีอ่ อกกลางคัน กรณีศกึ ษารายบุคคล
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    ๑.๓. สถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาสภาพปัญหาและแก้ปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
    ๑.๔ สถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ที่สถานศึกษา ก�ำหนดตามบริบทของสถานศึกษา
๒. การจัดประชุมวิชาการการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
    ๒.๑ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    ๒.๒ การเชิดชูสถานศึกษาต้นแบบ และครูที่ปรึกษาดีเด่น
    ๒.๓ การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการของสถานศึกษาต้นแบบ

26

วัน เดือน ปี

กันยายน
๒๕๕๙

กันยายน
๒๕๕๙

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๖

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
การประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญในกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
ลดปัญหาการออกการคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพราะผลจากการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะท�ำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สามารถน�ำไปใช้ ในการปรับปรุง            
การบริหารจัดการโครงการให้ในปีงบประมาณต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมินผลสัมฤทธิ์
๖.๑.๑. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การด�ำเนินงานโครงการลดปัญหาการออกการคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
ที่ก�ำหนดมากน้อยเพียงใด               
๖.๑.๒. เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ผลกระทบและข้อเสนอแนะจากการด�ำเนินงานโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน�ำไปวางแผน
บริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป
๖.๒ ขอบเขตการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ขอบเขตการประเมินผลสัม ฤทธิ์โ ครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นอาชี วศึก ษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีดังนี้  
๖.๒.๑ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ
๖.๒.๒ ด้านปัจจัยน�ำเข้า
๖.๒.๓ ด้านกระบวนการ
๖.๒.๔ ด้านผลผลิต
๖.๓ ปฏิทินการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
ภารกิจ
ระยะเวลา
๑. ส�ำรวจ รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลการด�ำเนิน
กันยายน ๒๕๕๙
    งานของสถานศึกษา
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานตามโครงการ
กันยายน ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการด�ำเนินงานเสนอต่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กันยายน ๒๕๕๙
    และจัดท�ำเอกสาร สรุปผลการด�ำเนินงาน

27

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

๖.๔ กรอบการประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
กรอบการประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์
ด้านสภาพแวดล้อม ๑. ความสอดคล้องกับนโยบาย
๒. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และกิจกรรม
๓. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ

ด้านปัจจัยน�ำเข้า

งบประมาณ

บุคลากร
ด้านกระบวนการ

ด้านผลผลิต
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กรอบด�ำเนินงานตามภารกิจ
โครงการ

๑. สถานศึกษาต้นแบบ
๒. จ�ำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน
๓. ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้วัดการประเมิน
๑. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
๒. โครงการมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย กิจกรรม และระยะเวลา
ด�ำเนินการชัดเจน
๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายการด�ำเนินงานโครงการ
๑. มีการจัดงบประมาณสนับสนุน
การด�ำเนินงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
๒. ปัญหา และข้อจ�ำกัด ในการใช้จ่ายงบ
ประมาณเพื่อด�ำเนินงานโครงการ
๓. บุคลากรในสถานศึกษาทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการด�ำเนินงานโครงการให้ความสนใจ
และร่วมมือในการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี
๑. โครงการก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานใน
แต่ละภารกิจอย่างชัดเจน
๒. กระบวนการติ ด ตามและรายงานผล
การด�ำเนินงานโครงการมีความเหมาะสม
สามารถปฏิบัติได้ง่าย
๑. จ�ำนวนสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ
๒. จ�ำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ออก
กลางคัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ไม่เกินร้อยละ ๑๕)
๓. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
๔. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการด�ำเนินงานโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
กรมสุขภาพจิต.(๒๕๕๖) คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นปีที่ ๓ – ช่วงชั้นปีที่ ๔
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖) พิมพ์ครั้งที่ ๑. ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกษา กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๗).แนวทางการด�ำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์องค์กรการรับส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ :
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.(๒๕๕๖).คู่มือการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖. ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ:
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.(๒๕๕๗).เอกสารประกอบการปฏิบตั งิ านโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗. ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ:
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.(๒๕๕๗).เอกสารประกอบการปฏิบตั งิ านโครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘. ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๒. ระยะเวลาด�ำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์
๓.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๑๗ ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
๓.๒ ยุทธศาสตร์ ๔ มิติ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
มิติที่ ๑ ยกระดับคุณภาพผู้เรียน : ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
๔. หลักการและเหตุผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จดั สรรงบประมาณรายจ่าย
ประเภทงบรายจ่ายอื่น จ�ำนวน ๔๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท(สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนบาท) ให้กับสถานศึกษาสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด�ำเนินงานภารกิจในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ
โครงการให้ประสบความส�ำเร็จตามตัวชีว้ ดั ของโครงการ จึงได้จดั ท�ำรายละเอียดโครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อ ๕
๕. วัตถุประสงค์
๕.๑ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒ โดยการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
๕.๒ เพือ่ สนับสนุนการเพิม่ ก�ำลังคนในระดับกลางเข้าสูส่ ถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เกษตร
และการบริการ การพัฒนาเศรษฐกิจได้ทั่วถึง
๖. เป้าหมาย
๖.๑ เชิงปริมาณ
๖.๑.๑ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มด�ำ เนิ น งาน
จ�ำนวน ๔๒๒ แห่ง
๖.๑.๒ ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ ๑๕ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
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๖.๒ เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีกระบวนการแก้ปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน
๗. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
๗.๑ สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๒๔ แห่ง ด�ำเนินงาน
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
๗.๒ สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๔๒๔ แห่ง ลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนภาพรวมได้ในอัตราร้อยละ ๑๕  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. งบประมาณ
ล�ำดับ
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณที่ใช้
ที่
๓๗,๔๑๐,๐๐๐
๑ งบด�ำเนินงาน
: ส� ำ หรั บ สถานศึ ก ษาด� ำ เนิ น งานโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑ กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�ำหนด
   ๑. การมอบหมายหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่                   
ของครูที่ปรึกษาทุกคน
   ๒. การจัดท�ำแฟ้มประวัติประจ�ำตัวผู้เรียน                   
อาชีวศึกษาทุกคน
   ๓. การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู                   ่
อาศัยของผู้เรียน
   ๔. การติ ด ตามผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาที่ อ อก                    
กลางคั น กรณี ศึ ก ษารายบุ ค คล ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๘                 
กิจกรรมที่ ๒ ศึกษาสภาพปัญหา และแก้ปัญหา
การออกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมที่สถานศึกษาก�ำหนดตาม
บริบทของสถานศึกษา

หน่วยงานที่ใช้จ่าย
งบประมาณ
สถานศึกษา
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๘. งบประมาณ (ต่อ)
ล�ำดับ
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณที่ใช้
ที่
๔๙๐,๐๐๐
๒ งบด�ำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการโครงการ
ส� ำ ห รั บ ส� ำ นั ก ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การอาชีวศึกษา
(๓๙๐,๐๐๐)
๑. จัดประชุมคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
จ�ำนวน ๓ ครั้ง
(๑๐๐,๐๐๐)
๒. การปรับปรุงและจัดท�ำเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษา
๔,๒๐๐,๐๐๐
๓ งบด� ำ เนิ น งานส� ำ หรั บ สถานศึ ก ษาเครื อ ข่ า ย
เพือ่ สนับสนุนภารกิจการบริหารจัดการโครงการ
ของส�ำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
ดังนี้
(๓๐๐,๐๐๐)
๓.๑ จัดสรรงบประมาณระยะที่ ๑ (ไตรมาสที่ ๑)
      ๓.๑.๑ การพัฒนาเครื่องมือการเก็บข้อมูล
โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้   
(๖๐๐,๐๐๐)
     ๓.๑.๒ การสนับสนุนการด�ำเนินงานตาม
กิ จ กรรมที่ ๒ การศึ ก ษาสภาพปั ญ หา และ
แก้ ป ั ญ หาการออกลางคั น ของผู ้ เ รี ย นใน
สถานศึกษา
(๓๐๐,๐๐๐)
     ๓.๑.๓ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
และประชุ ม สรุ ป รายงานผลการด� ำ เนิ น งาน
จัดสรรงบประมาณระยะที่ ๒ : ไตรมาสที่ ๓
    การประชุ ม วิ ช าการลดปั ญ หาการออก (๓,๐๐๐,๐๐๐)
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
รวมทั้งสิ้น
๔๒,๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงานที่ใช้จ่าย
งบประมาณ
สตอ.

วิทยาลัยการอาชีพ
สอง
วิทยาลัยการอาชีพ
ไชยา
วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน
สถานศึกษาเครือข่าย

หมายเหตุ สามารถปรับกิจกรรมการด�ำเนินงานได้ตามความเหมาะสมให้เหมาะสมกับแนวทางโครงการ
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๙. ปฏิทินปฏิบัติงาน/โครงการ
กิจกรรม

  ระยะเวลาการด�ำเนินงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ไตรมาส ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
ไตรมาสที่ ๔ ผู้รับผิด
ชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระยะที่ ๑
ขั้นเตรียมการ
๑. วางแผนและก�ำหนดกรอบ          
แนวทางการด�ำเนินงาน
๒. ขออนุมัติโครงการและจัดสรร
เงินงบประมาณแก่สถานศึกษา
๓.ปรั บ ปรุ ง และจั ด ท� ำ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน

สตอ.

ระยะที่ ๒
ขั้นด�ำเนินงาน
๑. สถานศึกษา และ สตอ.
ด�ำเนินงานตามภารกิจโครงการ
ลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถานศึกษา
และ
สตอ.

ระยะที่ ๓
ขั้นติดตามและประเมินผล
สตอ.ติดตามความก้าวหน้า และ
ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
โดยใช้ ร ะบบออนไลน์ เอกสาร
และการลงพื้นที่

สตอ.

ระยะที่ ๔
ขั้นสรุปผล
๔.๑ การประชุมวิชาการลดปัญหา
การออกกลางคั น ของผู ้ เ รี ย น
อาชีวศึกษา
๔.๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
และประชุมสรุปผลการด�ำเนินงาน

๑๐. การติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลส�ำเร็จโครงการทั้งระหว่างการด�ำเนินงานและหลังการด�ำเนินงานเสร็จสิ้น
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
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ตัวอย่าง
แบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รูปถ่าย

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
๑.๑  ชื่อ - นามสกุลผู้เรียน ❏ นาย ❏ นางสาว
๑.๒  วัน/เดือน/ปีเกิด
สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
๑.๓  เลขประจ�ำตัวประชาชน ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏❏ ❏ ❏ ❏ หมู่โลหิต
๑.๔  หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้
๑.๕  ความสามารถพิเศษ
๑.๖  เพื่อนสนิทชื่อ - สกุล
หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้
๑.๗  กิจกรรมที่ชอบท�ำในช่วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน
๑.๘  สิ่งที่ภาคภูมิใจ
สิ่งที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง
๑.๙  ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับ (ตอบเพียง ๑ ข้อ)
❏ อยู่กับบิดาและมารดา
❏ อยู่กับบิดา
		
❏ อยู่กับมารดา
❏ อยู่กับพี่/น้อง (ไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา)
		
❏ อยู่กับญาติผู้ใหญ่/ผู้ปกครอง (ที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
		
❏ อยู่กับเพื่อน/คนรู้จัก
❏ พักอยู่คนเดียว (เช่าหอพัก/บ้านเช่า)
		
❏ อื่นๆ ระบุ                                        
๑.๑๐ ที่พักอาศัยปัจจุบัน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
๑.๑๑ ที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
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๒. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้เรียน
๒.๑  ระดับการศึกษาปัจจุบัน ❏ ปวช.
❍ ชั้นปีที่ ๑ ❍ ชั้นปีที่ ๒ ❍ ชั้นปีที่ ๓
		
❏ ปวส. ❍ ชั้นปีที่ ๑ ❍ ชั้นปีที่ ๒    
๒.๒  สถานศึกษาเดิม (ระบุชื่อ)
เข้ารับการศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี้เมื่อปีการศึกษา
ระดับ  ❏ ปวช.  ❏ ปวส.   แผนกวิชา
๒.๓  ผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา
๒.๔  วิชาเรียนที่ท�ำคะแนนระดับสูง
วิชาเรียนที่ท�ำคะแนนระดับต�่ำ
            วิชาเรียนที่ชอบ
วิชาเรียนที่ไม่ชอบ/ไม่ถนัด
๓. ข้อมูลบิดา – มารดาของผู้เรียน
๓.๑  ชื่อ - สกุล บิดา
อาชีพ
รายได้
บาท/เดือน   หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้
๓.๒  ที่พักอาศัยปัจจุบัน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
๓.๓  ที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
๓.๔ ชื่อ - สกุล มารดา
อาชีพ
รายได้
บาท/เดือน   หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้
๓.๕  ที่พักอาศัยปัจจุบัน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
๓.๖  ที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
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๓.๓  สถานภาพของบิดา-มารดา (ตอบเพียง ๑ ข้อ)
		 ❏ อยู่ด้วยกัน
❏ แยกกันอยู่
		 ❏ บิดาเสียชีวิต
❏ มารดาเสียชีวิต
		 ❏ อื่นๆ ระบุ                                        

❏ หย่าร้าง         
❏ ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต   

๔. ข้อมูลผู้ปกครอง
๔.๑  ชื่อ - สกุล บิดา
อาชีพ
รายได้
บาท/เดือน   หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้
๔.๒  ที่พักอาศัยปัจจุบัน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
๔.๓  ที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่ที่
  ถนน
ซอย
แขวง/ต�ำบล
เขต/อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์

แผนที่บ้านพักอาศัยปัจจุบันของผู้เรียน
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แบบบันทึกความดีและข้อมูลพฤติกรรมผู้เรียน
วัน/เดือน/ปี
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คณะจัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายชัยพฤกษ์
นายชาญเวช
นายประชาคม
นายภานุรุจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์
นายเสน่ห์
นายบรรยงค์
ร.ท.สมพร
นายบ�ำรุง
คณะท�ำงาน
นายพงษ์ศักดิ์
นายสุรศักดิ์
นายจารึก
นายอัศวิน
นายประสิทธิ์
นายนรินทร์
นายวุฒิชัย
นางประกาย
นางรัชติกรณ์
นางสุรีย์
นางสาวผ่องอ�ำไพ
นางสาวมัทนา
นางพนอ
นางสาววันเพ็ญ
นายจตุพล
นางสาววิภาวี
ผู้เรียบเรียง
นายสกุลชัย
นางสาวพัชรี

เสรีรักษ์
บุญประเดิม
จันทรชิต
กลิน่ โพธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

ชดช้อย
ศรีวิลัย
วงศ์สกุล
ปานด�ำ
ทองรอด

ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ๒
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

นุ้ยเจริญ
นาคาลักษณ์
ศิลปะสวัสดิ์
ข่มอาวุธ
วัชรินทร์พร
แก้วทอง
ค�ำมีสว่าง
ใสสะอาด
ค�ำมีสว่าง
ควรประดิษฐ์
หมั่นคง
สุภสวัสดิ์
ศรีเด่น
อาเทศ
แก่นจ�ำปา
ฉิมบุญอยู่

รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิชล
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
รองผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพสอง
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
วิทยาลัยการอาชีพสอง
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

ลัพกิตโร
คนใหญ่

ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
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สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๓๑๙ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท ๐๒ - ๒๘๑๕๕๕๕ ตอ ๑๘๐๔
โทรสาร ๐๒ – ๒๘๑ ๕๔๘๗ E-mail Antrydropout@gmail.com
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