
 

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอ าพร  ฮอลแลนด์ 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา             โทรศัพท์ :  086-8081053 
โทรสาร : 035-440479                                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8081053 
E- mail :  AmphornHolland@gmail.com       

    

2. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
 

ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธที่ได้กระท ามาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเหตุที่ ท าให้เกิด
ประเพณีเพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ าข้าวกล้าในนาของชาวบ้านท าให้ได้รับค วามเดือดร้อนดังนั้น
พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณรอยู่จ าพรรษาที่วัดเป็นเวลา ๓ เดือนคือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ าเดือนแปดถึงวัน
ขึ้นสิบห้าค่ าเดือน ๑๑ ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดีในช่วงเข้าพรรษานี้ประชาชนจะน าเทียน ไป
ถวายเพราะเชื่อว่าถวายเทียนพรรษาเป็นผลให้บังเกิดความเฉลียวฉลาด มีปัญญา เฉียบแหลม 

ส าหรับการแห่เทียนพรรษานั้นถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีมาเป็นเวลายาวนานเป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้
เห็นถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชนงานแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ท าให้ประชาชนในชุมชนได้
มีโอกาสได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่
สืบไป 

ในการนี้  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้จัดท าโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 ขึ้น ในวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับ

คนไทยตลอดไป 
4.2. เพ่ือให้วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
4.3. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันท าบุญ 
 

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

แห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 
 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่

สืบไป 
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7. กลุ่มเป้าหมาย  



 

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.2                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น   503 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงวันส าคัญ         

ทางศาสนารู้จักพิธีส าคัญของวันเข้าพรรษา ปลูกฝังจิตส านึกของผู้เรียนให้เกิดค่านิยม  มีความรักภาคภูมิใจศาสนา 
และช่วยท านุบ ารุง และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 

 

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 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในประเทศและระดับสากล 
               กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน

และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         

ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามในการ
ปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพ ทั้ง
ด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชนและ

สถานประกอบการ.. 
กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
    มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

 มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 



 

 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

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

10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง      ทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงวันส าคัญทางศาสนารู้จักพิธีส าคัญของวันเข้าพรรษา ปลูกฝังจิตส านึกของผู้เรียนให้เกิด
ค่านิยมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องได้ตระหนัก
ถึงวันส าคัญทางศาสนา 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้า
ร่วมโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 

503 คน 

เชิงคุณภาพ 

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึง
วันส าคัญทางศาสนารู้จักพิธีส าคัญของวันเข้าพรรษา ปลูกฝังจิตส านึกของผู้เรียนให้
เกิดค่านิยม  มีความรักภาคภูมิใจศาสนา และช่วยท านุบ ารุง และสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม 

503 คน 

เวลา เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  1 เดือน 

ค่าใช้จ่าย 
โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 10,000 

บาท 
 

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.โครงการแห่
เทียนจ าน าพรรษา
เนื่องในวัน
เข้าพรรษา 
(สถานศึกษา) 

            5,000 

2.โครงการแห่
เทียนจ าน าพรรษา
เนื่องในวัน
เข้าพรรษาร่วมกับ
ที่ว่าการอ าเภอ
สองพ่ีน้อง 

            5,000 
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