
 

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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง  
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 : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้องได้จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม นี้  ซึ่งเป็นเทศกาลลอยกระทง    ซึ่งถือ
ว่าเป็นการแสดงออกถึงการส านึกในพระคุณของแม่น้ าที่ได้ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อมนุษย์ชาตินานัปการ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ใช้ท าการเกษตร และการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ และที่ส าคัญคือใช้ประกอบ
อาหาร  เพ่ือเป็นการขอขมาต่อแม่น้ าที่ท าให้แม่น้ าล าคลองสกปรก เน่าเหม็น อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นการ ได้สะเดาะ
เคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัว พร้อม ๆ กับการได้อธิษฐานขอให้สิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต  สิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญา
ที่บรรพชนได้สืบทอดกันมายาวนาน เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ผูกโยงกับการใช้ชีวิตของกลุ่มชน  และ
ประเทศชาติมาตั้งแต่สมัยอดีต เป็นการสอนการใช้ชีวิตให้เคารพในสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้นักเรียนได้สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไทย ประเพณีไทย และเป็นการสร้างกิจกรรมกระตุ้น
เตือนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ า และแหล่งน้ าสู่เยาวชน และผู้เข้าร่วมได้มีจิตส านึกในเรื่องดังกล่าววิทยาลัยการ
อาชีพสองพ่ีน้อง จึงเห็นสมควรจัดโครงการประเพณีลอยกระทง และการปลูกจิตส านึกรักษ์แหล่งน้ า       ให้กับ
นักเรียน  

ดังนั้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทยวัน
ลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕62 ขึ้น  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 25612  
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความส าคัญ
เห็นคุณค่าของประเพณีไทย 

4.2. เพ่ือให้นักเรียนรักษาขนบธรรมเนียมของไทยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.3. เพ่ือให้นักเรียนปลูกฝังจิตส านึก รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
 

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

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 

6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  
และฟ้ืนฟู ประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป 
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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.3                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น   503 คน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้รู้ถึงคุณค่าของน้ า  หรือแม่น้ าล าคลอง อันเป็น

สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
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 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

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 
 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
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9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วัดอัมพวัน (วัดหลวงพ่อโหน่ง) และวัดทองประดิษฐ์  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 โดยตรง : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ประเพณี 
อันดีงามของไทยไว้  และสืบทอดต่อไป 

10.2 โดยอ้อม : ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน ตระหนักถึงความส าคัญของแม่น้ า               
และช่วยกันรักษาแมน่้ าไม่ให้เน่าเสีย 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
เข้าร่วมโครงการวันลอยกระทง ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 

503 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนได้มีความรู้  ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์  สืบสาน  และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 

503 คน 

เชิงเวลา วันที่ 11 พฤศจิกายน  2562  1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 500 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.เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

             

2.แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

             

3.ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

             

4.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

             

   

13.หมวดเงินที่ใช้   
 งบด าเนินงาน    งบลงทุน    งบอุดหนุน      เงินรายได้สถานศึกษา    งบรายจ่ายอื่น ๆ 

 

 13.1 ค่าใช้สอย................................. -.............................บาท 
 13.2 ค่าตอบแทน..............................-............................บาท 
 13.3 ค่าวัสดุ................................500............................บาท 
           รวมทั้งสิ้น..................500..........................บาท 
14. วิธีการติดตามและประเมินผล  

   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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