
 

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

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

 

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

วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวัน
ขั้น 15 ค่ า เดือน 6 เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกให้เป็นวันส าคัญสากลของโลกโดยให้ถือเป็นวันหยุด
ประจ าปีขอวที่ท าการใหญ่องค์การสหประชาชาติด้วย ความยิ่งใหญ่ของวันวิสาขบูชาจึงเป็นการแสดงถึงพุทธบารมีของ
องค์พระศาสดาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั่งมวล แม้ว้าจะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพานนานับกว่า 2600 ปี แล้วก็ตามแต่
หลักธรรมค าสอนที่ทรงบัญญัติไว้ ก็ยังคงทันสมัยใช้ได้ในทุกาลโอกาส วัด เป็นหน่วยงานที่มีหน้าทีส่งเสริม สร้างศรัทธา
ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงต่อพระศาสดาและหลักธรรมค าสั่งสอน จนเกิดน าไปใช้ปฏิบัติ จึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชู
เพ่ือร าลึกถึงพระเกียรติคุณและพระพุทธคุณอันที่เปรียบมิได้ ด้วยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน
เทศกาลวิสาชบูชาให้ยิ่งใหญ่สมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวันส าคัญสากลโลก โดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางและเป็นต้นแบบในการน าชาวพุทธทั่งในประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลก            ได้ร่วมกันประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาในเทศกาลดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี เพ่ือคงไว้ซึ่ งเกียรติศักดิ์ เกียรติยศขององค์ผู้ให้ก าเนิน
พระพุทธศาสนาสืบไป 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
4.2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจ ความศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดมั่นในพุทธศาสนา 
4.3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความส าคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันส าคัญต่าง ๆ 

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

วันวิสาขบูชา ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกแลค่านิยมท่ีดีแก่ผู้เรียน และผู้เรียนได้ทราบถึงคุณค่าความส าคัญและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและปรัชญาของสถานศึกษาได้ดีขึ้น 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   471  คน 
                รวมทั้งสิ้น  525  คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทาง ศาสนาของไทย 
 

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 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

   มาตรฐานที่ 2 : การจัดการอาชีวศึกษา 
         ข้อที่ 2.2 :  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

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

10.1โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องทุกคนที่เข้าร่วมลง
นามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่
แห่งชาติ)  
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10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้บ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาด
ภายในสถานศึกษา 
 

11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ี
น้อง เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 

525 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง ในการร่วม
ใจกนัจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

    525 คน 

เชิงเวลา วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย โครงการวันวิสาขบูชา ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕63 1,000 บาท 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่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.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

             

4.สรุปรายงานผล
การด าเนิน
โครงการ 

             

  

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน    เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 13.1 ค่าใช้สอย..................................-.........................................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน..............................-.........................................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ.................................1,000...................................บาท 
                        รวมทั้งสิ้น..................1,000................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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