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

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอิ่มบุญ  อุ่นรักวันปีใหม่   
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) 

วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  ได้จัดโครงการอ่ิมบุญ  อุ่นรักวันปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561   
เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และวันขึ้นวันปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของ
ทุกปีวันส่งท้ายปีเก่า วันขึ้นปีใหม่เป็นวันส าคัญของสากล ซึ่งชาวโลกถือกันว่าเป็นวันส าคัญวันหนึ่ง คือวันที่
เปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ วันขึ้นปีใหม่ส่วนมากชาวไทยมักไปท าบุญ ตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่หรือค าอวยพรต่าง ๆ และสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการมีส่วนร่วมการ
จัดกิจกรรมทางศาสนาท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประพรมน้ าพุทธมนต์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ให้กับ 
คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง และมีกิจกรรมจับของขวัญ
ปีใหม่ให้กับเด็กนักเรียน 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1. เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันท าบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่   
 เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นวันส าคัญสากลของชาติ 

4.2. เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

4.3. เพ่ือให้นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิต และพลังเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายใน     
สถานศึกษามากยิ่งข้ึน 
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 

5.1.คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง เข้าร่วม                  
โครงการอิ่มบุญ  อุ่นรักวันปีใหม่  ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕62 

 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1. คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีคุณธรรม รื่นเริง สนุกสนาน รู้รักสามัคคีใน

หมู่คณะ และได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1เชิงปริมาณ 
7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที ่     จ านวน     53  คน 
6.๑.๒ นักเรียนชั้น ปวช.1 – ปวช.3                          จ านวน   450  คน 
                รวมทั้งสิ้น  503  คน 
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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 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 : มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8.4 นโยบายสถานศึกษา 

 ข้อที่ 1 : มุ่งจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติ         
ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน ทุกฝ่าย/งาน/ สาขาวิชาต้องมีความเข้าใจ ตระหนัก ปละความพยายามใน
การปฏิบัติให้สามารถร าพาสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินไปสู่ คุณภาพการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษามี
คุณภาพ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในโดยต้นสังกัดและภายนอกโดย สมศ. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 1 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนตรงมาตรฐานการอาชีวศึกษาตามความต้องการของชุมชน

และสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

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

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การ
ประกนัคุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

       มาตรฐานที่ 1 : คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
         ข้อที่ 1.3 : ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที ่1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 โดยตรง : เพ่ือส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันท าบุญส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นวันส าคัญสากลของชาติ 
10.2 โดยอ้อม : เพ่ือให้นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิต และพลังเสริมแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ภายในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
11. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 

 

 ตัวช้ีวัด น่วยนับ 

เชิงปริมาณ 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพ          
สองพ่ีน้อง เข้าร่วมโครงการอ่ิมบุญ  อุ่นรักวันปีใหม่  ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕
62 

503 คน 

เชิงคุณภาพ 
เพ่ือส่งเสริมให้ คณะผู้บริหาร ครู – อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันท าบุญ    
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งเป็นวันส าคัญสากลของชาติ 

503 คน 

เชิงเวลา วันที่ 27  ธันวาคม  2562 1 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย โครงการอิ่มบุญ  อุ่นรักวันปีใหม่  ประจ าภาคเรียนที่ 2/๒๕62 2,000 บาท 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  

ขัน้ตอน/
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.................................2,000.......................บาท 
               รวมทั้งสิ้น................2,000...................บาท 
 

14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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