โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ลักษณะโครงการ

 โครงการใหม่

1. ชื่อโครงการ : โครงการอิ่มบุญ อุ่นรักวันปีใหม่
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นางอาพร ฮอลแลนด์
ตาแหน่ง : หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โทรสาร : 035-440479
E- mail : AmphornHolland@gmail.com

 โครงการต่อเนื่อง

โทรศัพท์ : 086-8081053
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-8081053

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
วิทยาลัย การอาชีพสองพี่ น้ อง ได้จัดโครงการอิ่มบุญ อุ่น รักวันปีใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าตรงกั บวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และวันขึ้นวันปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของ
ทุกปีวันส่งท้ายปีเก่า วันขึ้นปีใหม่เป็นวันสาคัญของสากล ซึ่งชาวโลกถือกันว่าเป็นวันสาคัญวันหนึ่ง คือวันที่
เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ วันขึ้นปีใหม่ส่วนมากชาวไทยมักไปทาบุญ ตั กบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่หรือคาอวยพรต่าง ๆ และสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการมีส่วนร่วมการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประพรมน้าพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ให้กับ
คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และมีกิจกรรมจับของขวัญ
ปีใหม่ให้กับเด็กนักเรียน
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
4.1. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันทาบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นวันสาคัญสากลของชาติ
4.2. เพื่อให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
4.3. เพื่อให้นักเรียนมีขวัญกาลังใจในการดาเนินชีวิต และพลังเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output)
5.1.คณะผู้ บ ริ ห าร ครู -อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนั ก เรีย น วิท ยาลั ย การอาชี พ สองพี่ น้ อ ง เข้ า ร่ว ม
โครงการอิ่มบุญ อุ่นรักวันปีใหม่ ประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕62
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome)
6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีคุณธรรม รื่นเริง สนุกสนาน รู้รักสามัคคีใน
หมู่คณะ และได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
7. กลุม่ เป้าหมาย
7.1เชิงปริมาณ
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่
จานวน 53 คน
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3
จานวน 450 คน
รวมทั้งสิ้น 503 คน
แผนปฏิบัติราชการประจาปี งปม. พ.ศ.2563 359

7.2 เชิงคุณภาพ
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีคุณธรรม รื่นเริง สนุกสนาน รู้รักสามัคคี
ในหมู่คณะ และได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1 นิยาม  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8.1.2 เงื่อนไข  ความรู้
 คุณธรรม
8.2 นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด
8.3 ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 : มุ่งพั ฒ นาคุ ณ ภาพและปริม าณผู้ เรียนให้ สั มพั นธ์กับ ความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 : ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8.4 นโยบายสถานศึกษา
ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการทางานปกติ
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถราพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณ ภาพ ทั้ งด้ านทั ก ษะวิ ช าชี พ และคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ทั้ งภายในโดยต้ น สั งกั ด และภายนอกโดย สมศ.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนากาลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน
และสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
8.6 การประกันคุณภาพภายใน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8.7 การประกัน คุณ ภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกันคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้
มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ด้านที่ 1 : คุณภาพนักศึกษา
ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 โดยตรง : เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันทาบุญส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นวันสาคัญสากลของชาติ
10.2 โดยอ้อม : เพื่อให้ นั กเรียนมี ขวัญ กาลั งใจในการดาเนินชีวิต และพลั งเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ภายในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI)

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
คณะผู้ บ ริ ห าร ครู -อาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก เรี ย น วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
สองพี่น้อง เข้าร่วมโครงการอิ่มบุญ อุ่นรักวันปีใหม่ ประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕
62
เพื่อส่งเสริมให้ คณะผู้บริห าร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่ วมกันทาบุญ
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นวันสาคัญสากลของชาติ
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
โครงการอิ่มบุญ อุ่นรักวันปีใหม่ ประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕62

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ขัน้ ตอน/
ไตรมาสที่ 1
วิธีดาเนินการ

น่วยนับ
503 คน
503 คน
1 วัน
2,000 บาท

ระยะเวลาดาเนินการ

หมายเหตุ

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.ดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
4.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ
13.หมวดเงินที่ใช้
 งบดาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

เงินรายได้สถานศึกษา

งบรายจ่ายอื่น ๆ

13.1 ค่าใช้สอย................................. -.............................บาท
13.2 ค่าตอบแทน..............................-............................บาท
13.3 ค่าวัสดุ.................................2,000.......................บาท
รวมทั้งสิ้น................2,000...................บาท
14. วิธีการติดตามและประเมินผล
 การสังเกต  การสัมภาษณ์

แบบสอบถาม

 แบบทดสอบ
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