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แผนปฏิบัติงาน
ปี การศึกษา 2558
คุณธรรมเด่ น เน้ นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เลขที่ 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม (เจ็ดยอด) ตาบลช้ างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร (053)210057-8
โทรสาร (053)225181
บทที่ 1
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ภาพรวมของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1ชื่อสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมูท่ ี่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300 โทรศัพท์ 053-210057-8 โทรสาร 053-225181 Website www.lcc.ac.th
E–mail lanna.ac1985@hotmail.com
1.2 สังกัด ( ) สพฐ. ( ) สช. ( ) กทม.
( ) มท. ( ) อื่น ๆ ระบุ
1.3 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ลักษณะชุมชน
สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการกำกับ
ดูแลของเทศบาลตำบลช้างเผือก ทิศเหนือติดกับ ธุรกิจที่พักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธารามมหา
วิหาร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยาลั ย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)
วัดข่วงสิงห์ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีตำรวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริษั ท เชีย งใหม่ ก ารศึ ก ษาจำกั ด ซึ่ งคณะกรรมการบริห ารได้ มี อุ ด มการณ์ และเจตจำนงที่ จ ะให้
โรงเรี ย นพณิ ช ยการลานนาเชี ย งใหม่ เป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและความสมบู ร ณ์ สู ง สุ ด ทั้ ง ทาง
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
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โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอน
ในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 8 ไร่
เศษ จากสถิติการรับนักศึกษาปรากฏว่ามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ
ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ทำการย้ายโรงเรียน มายัง
สถานที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ตำบลช้างเผื อก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีพื้นที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคารสำนักงาน อาคารทุกหลัง
ได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ ตั้ ง แต่ 20 ถึ ง 1500 คน และมี ส นามวอลเลย์ บ อล สนามบาสเกตบอล รวมทั้ ง สนามฟุ ต ซอล
บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนฯได้จัดอุปกรณ์การเรียน
การสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย
ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
นาตามใบอนุญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL
COLLEGE ผู ้บ ริห ารวิท ยาลัย ฯ ประกอบด้ว ย ดร.วัช ระ ตัน ตรานนท์ เป็น ผู ้จ ัด การ นางสาวกุล วดี
เกียรติไชยากร เป็น ผู้รับ ใบอนุญ าต อาจารย์อ .เล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว เป็น ประธานคณะบริห าร
วิทยาลัยฯ และอาจารย์บงกช ชัยพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพไป
รับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชีย่ วชาญทักษะ” และ
คำขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE”
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โครงสร้ างการบริหารงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
บริ ษทั เชียงใหม่การศึกษา จากัด

ผูจ้ ดั การ

ผูร้ ับใบอนุญาต
ผูอ้ านวยการ

งานทะเบียน ธุรการ
และการเงิน

งานอาคารสถานที่
และอุปกรณ์

งานวิชาการ

งานกิจการนักศึกษา
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5. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลวิทยาลัย
ชื่อวิทยาลัย
ชื่อเต็มภาษาไทย
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
พ.ล.น.
LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE
L.C.C.

เพลงประจำวิทยาลัย
มาร์ชพณิชยการลานนา
L.C.C. MARCH
มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา
เพียรฝึกวิชาพัฒนาสู่ตน
ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีกีฬาเราก็เข้มแข็ง
เราทันสมัยในนันทนาการ
เรื่องการศาสนาฟ้าบันดาล
ด้วยดวงจิตมุ่งหวังทั้งดวงมาลย์
มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา
เรียนเพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขสมใจ

เรามุ่งมั่นในการศึกษา
ดังสากลเจริญก้าวไกล
เราร่วมแรงกันชูธงชัย
ฝึกชำนาญการดีเด่นดัง
การน้อมนำคำสอนสั่ง
พร้อมการเรียนเพียรสัมพันธ์
เรียนวิชาพาตนสู่ฝนั
พัฒนาชาติไทยไชโย
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C.) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพ
และเป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีมีความสามารถไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ

สีฟ้า – ทอง
สัญลักษณ์

เป็นสีประจำวิทยาลัยฯ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการ
และความรุ่งเรือง
ดวงอาทิตย์
หมายถึงความรุ่งเรือง
ดอกไม้
หมายถึงงดงามน่าชื่นชม
สามเหลี่ยม
หมายถึงความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว
แหย่งช้าง
หมายถึงการค้าธุรกิจพาณิชย์
ตะเกียงน้ำมัน หมายถึงปัญญาความรู้ทักษะ
ตาชั่ง
หมายถึงความซื่อสัตย์
ใบมะกอก
หมายถึงชัยชนะหรือความสำเร็จ
งาช้างคู่
หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่ามีความอดทนแข็งแรง
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วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
อัตลักษณ์
วินัยดี วิชาการเด่น
นโยบาย
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีวนิ ัยและมีความรับผิดชอบ
ปรัชญาและคำขวัญของวิทยาลัย
ปรัชญาของวิทยาลัยคือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมี
ความเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมี
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีงาม
คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำ
ความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความเชี่ยวชาญ
เพื่อนำทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ
ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงได้
คำขวัญ ของวิท ยาลั ย “LEARN TO SERVE” คื อ การนำความรู้ที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง และสั งคมเพื่ อ ให้ เกิ ด ความภาคภู มิ ใจในตนเอง ที่ เป็ น ส่ วนหนึ่ งในการพั ฒ นาและ
สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
การจัดการศึกษา
1. ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม และอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจำแนกเป็น 5 สาขาได้แก่
1.1 สาขางานการบัญชี
1.2 สาขางานการขาย
1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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1.4 สาขางานภาษาต่างประเทศ
1.5 สาขางานการท่องเทีย่ ว
การเรียนในระดั บ ปวช. จะใช้ ระยะเวลาศึ กษา 3 ปี ผู้ ที่ จะสมั ค รเข้าศึ กษาในระดั บ ปวช.
จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจำแนกเป็น 5 สาขาได้แก่
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หากสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
หากสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงาน สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจาก
จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ
ยังได้เพิ่มการสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการ
สร้างโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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2. ข้อมูลนักศึกษา
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา และห้องเรียน จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558
หลักสูตร/
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ปวช.
พาณิชยกรรม

พณิชยการ

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
ปวส.
บริหารธุรกิจ

การโรงแรมและการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

สาขางาน
บัญชี
การขาย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
การท่องเที่ยว

จำนวน
ห้องเรียนที่
ได้รับ
อนุญาต
21
12
15
9
9

ชั้นปีที่ 1
นักเรียน
ชาย หญิง
รวม

ห้อง

ชาย

จำนวนผู้เรียนและห้องเรียน
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
นักเรียน
นักเรียน
ห้อง
หญิง
รวม
ชาย หญิง รวม

ห้อง

รวม
ห้องเรียน

7
3
11
6
3

53
9
9
26
43

60
12
20
32
46

1
1
1
1
2

5
2
7
7
3

38
6
14
31
23

43
8
21
38
26

1
1
1
1
1

8
4
12
13
6

60
18
15
54
41

68
22
27
67
47

2
1
1
2
2

4
3
3
4
5

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

-

18
12
14
6

4
9
11
12

95
33
25
43

99
42
36
55

3
2
2
2

4
2
6
2

116
10
19
35

120
12
25
37

3
1
1
1

-

-

-

-

6
3
3
3

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

-

6

6

37

43

2

5

31

36

2

-

-

-

-

4
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา
จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย
จำนวน (คน)
เพศ

อายุงาน

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

เฉลี่ย

ต่ำกว่า ป.ตรี

ผู้ที่มีวุฒิ

หญิง

รวม

ชาย

ตำแหน่ง

ระดับการศึกษาสูงสุด

ผู้รับใบอนุญาต

1

-

1

-

-

1

1

-

4

ผู้จัดการ

1

1

-

-

-

-

1

-

30

ผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

1

-

1

4

ครูประจำการ

63

14

49

2

49

12

-

50

15

ครูอัตราจ้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

3

-

3

-

3

-

-

3

21

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

6

1

5

-

6

-

-

6

16

เจ้าหน้าที่การเงิน

4

1

3

-

4

-

-

4

20

เจ้าหน้าที่พยาบาล

1

-

1

-

1

-

-

1

19

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ

2

-

2

-

2

-

-

-

19

นักการ/ภารโรง

7

3

4

7

-

-

-

-

15

89

20

69

9

65

14

1

67

16

รวม

วิชาชีพครู*

* หมายถึงวุฒิปริญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ / ป.บัณฑิต
• มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 61 คน (ร้อยละ 91.04)
• มีครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 คน (ร้อยละ 9.96 )

(ปี)
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาตั้ งอยู่ เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ ด ยอด) ตำบล
ช้ า ง เผื อ ก อ ำ เภ อ เมื อ ง จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่ 50300 โท ร . (053)210057–8 โท ร ส า ร (053)225181
ชื่อเวปไซต์ www.lcc.ac.th
มีอาณาบริเวณ 16 ไร่เศษ มีอาคารจำนวน 5 หลังได้แก่
1. อาคาร “อำนวยการ” 3 ชั้นประกอบด้วย
– ห้องประชุมใหญ่สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,500 คน
– ห้องประชุมเล็กสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 30 คน
– ห้องธุรการ
– ห้องการเงิน
– ห้องทะเบียน–วัดผล
– ห้องวิชาการ
– ห้องพยาบาล
– ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง
– ห้องกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
– โรงอาหาร
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2. อาคาร “สามัคคี” 3 ชั้น ประกอบด้วย
– ห้องเรียนจำนวน 13 ห้อง
– ห้องปฏิบัติการบัญชี
– ห้องปฏิบัติการตลาด
– ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด
– ห้องแนะแนว
– ห้องวิชาการ
– ห้องงานปกครอง
– ชมรมนักร้องประสานเสียง
– ห้องประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร
– ห้องจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชั้นประกอบด้วย
– ห้องเรียนจำนวน 34 ห้อง
– ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง
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4. อาคาร “แมททิว” 5 ชั้นประกอบด้วย
– ห้องเรียนจำนวน 25 ห้อง
– ห้องปฏิบัติงานสำนักงานจำนวน 6 ห้อง
– ห้องพักครูจำนวน 1 ห้อง

5. อาคาร “สำนักงาน” 5 ชั้นประกอบด้วย
– ห้องเรียนจำนวน 13 ห้อง
– ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง
– ห้องพยาบาล
– ห้องปฏิบัติงานสำนักงาน 24 ห้อง
– ห้องสมุด
– โรงอาหาร , มินิมาร์ท
- ลานจอดรถยนต์ใต้ดินสามารถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.)
มาตรฐาน
คะแนน ผลการประเมิน
มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน
4.50
ดี
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
4.38
ดี
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของครูและนักศึกษา
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 5 การให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม
5.00
ดีมาก
มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ
5.00
ดีมาก
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
4.70
ดีมาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรจัดหาสถานทีใ่ นการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อไว้รวบรวมเอกสาร และมี
แผนผังการดำเนินกิจกรรมที่เต็มรูปแบบ
2. สถานศึกษามอบหมายผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมี
รูปแบบที่ชัดเจน
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บทที่ 3
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/งาน

1. สนับสนุน/ส่ งเสริมให้ ครู ไปศึกษาอบรมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2558

1. ชื่ อโครงการ โครงการสนับสนุนและส่ งเสริ มให้อาจารย์ไปอบรม/สัมมนาเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพ ประจาปี การศึกษา 2558
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2. โครงการพัฒนาครู (ทุนการศึกษา ,ทุนการวิจัย)
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1. ชื่ อโครงการ

:

โครงการพัฒนาครู ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้รับ
ทุนการศึกษาหรื อทุนวิจยั ประจาปี การศึกษา 2558
โครงการต่อเนื่อง

2. ลักษณะโครงการ
:
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
วิท ยาลัยเทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนามุ่ งเน้น ให้ ครู แ ละบุ ค ลากรได้รับ ทุ น การศึ ก ษาทางด้านทุ น
งานวิจยั และทุนทางด้านการศึกษาต่อเพื่อสร้างเสริ มโอกาสทางการศึกษาให้กบั ครู และบุคลากร ซึ่งครู เป็ นปัจจัย
ที่มีความสาคัญสู งสุ ด ในการทาให้นกั ศึกษารักและสนใจในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะต้อ งเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
จัดการเรี ยนการสอนและมีความ เป็ นครู ที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนดี
เยี่ยมจึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาครู โดยการให้มีทุนการศึกษา และทุนวิจยั เพื่อให้ครู มีความรู ้ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อครู และบุคลากรจะได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา
2. เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครู และบุคลากรในการศึกษาต่อ และงานวิจยั
3. เพื่อผลิตครู และบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและเชี่ยวชาญในส่วนงานเพิม่ มากขึ้น
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
1.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 80
เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากรนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาต่อ การวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและตนเอง
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1.3 ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากรพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพ
นักศึกษา

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
2 ก.ค.58
อ.พวงพลอย ขันเลข
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรทราบ
2-14 ก.ค. 58
400
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
4.จัดเตรี ยมเอกสาร
12-14 ก.ค. 58
100
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5.ดาเนินกิจกรรม
15-18 ก.ค. 58
19,500
อ.พวงพลอย ขันเลข
รวม
20,000
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน
20,000
บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
ค่าประชาสัมพันธ์
400
บาท
ค่าจัดเตรี ยมเอกสาร
100
บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
19,500
บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ครู และบุคลากรได้มีการใช้ทุนในการศึกษาต่อ และทุนในส่ วนของงานวิจยั
2. ร้อยละ 80 ครู และบุคลากรนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาและวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานสถานศึกษา
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของครู และบุคลากรได้รับ
-การสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ทุนการศึกษาทุนวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
12. ผลการดาเนินงาน
1. ครู และบุคลากรนาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาและงานวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. ครู และบุคลากรได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการ
นาความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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3. โครงการร่ วมมือกับสถานประกอบการหรื อสถานศึกษาอื่นหรื อหน่ วยงานองค์กรภายนอก
(แลกเปลีย่ นครู , จัดการสอนระบบทวิภาคี)
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4. โครงการพัฒนาบุคลากร
(อบรม , สั มมนา)
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1.ชื่ อโครงการ :
เรื่ อง การสั มมนา แนวทางการปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558
2.ลักษณะโครงการ : เริ่มใหม่
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเรื่ องแนวทางการปรับ
พฤติ กรรมและบุ คลิ ก ภาพของนัก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นสิ่ งที่ จะสามารถช่ วยก าหนด ท่ าที ของบุ คคลต่ อผูอ้ ื่ น ผูท้ ี่ มี
พฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ดีนบั ว่าเป็ นผูท้ ี่จะได้รับประโยชน์เกื้อกูลจากผูอ้ ื่น การแสดงออกทางร่ างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา อีกทั้งการมีมารยาทอย่างถูกต้องเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ให้กบั นักศึกษาทางวิทยาลัย ฯ จึงได้มี
การจัดการสัมมนา แนวทางการปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาจากปัญหาที่พบจากการฝึ กงาน
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงเห็นความสาคัญในการสร้างพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ของนักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีความรับผิดชอบ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีบุคลิกภาพที่ดีในการ
เข้าสังคมและการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความรับผิดชอบ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นกั ศึกษามีบุคลิกภาพที่พร้อมในการเข้าสู่ การทางาน
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตนในการร่ วมสังคมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
6.1 บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 77 คน
เชิงคุณภาพ
6.1 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู ้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปปรับใช้ในการ
ทางานได้
6.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 สามารถทาให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมี
บุคลิกภาพที่พร้อมในการเข้าสู่ การทางาน

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 26 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
26 พ.ค.58

งบประมาณ
-

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3. เชิญวิทยากร
4. ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทราบ
5.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
6.ดาเนินการจัดกิจกรรม

26 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
28 พ.ค. 58
30 พ.ค. 58
2 มิ.ย. 58

400
500
100
24,000

7.รวบรวมและสรุ ปผลจากแบบประเมิน
รวมงบประมาณ

2-6 มิ.ย. 58

25,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
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8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
8.1 ค่าเอกสาร 100 บาท (เอกสารจัดประชุม /เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบ
ประเมิน)
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
9.1 วิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ อ.อุษณีย ์ อรุ ณรัตน์ จานวน 1 ท่าน
9.2 บุคลากรวิทยาลัย จานวน 77 ท่าน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา ได้รับการอบรมทางวิชาการทางด้านพฤติกรรมที่
เหมาะสมของนักศึกษา
10.2 ร้อยละ 80 มีความรู ้ทางวิชาการด้านการพัฒนาพฤติกรรมบุคลิกภาพเพิ่มขึ้น
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของครู และบุคลากรที่
มีการติดตามการนาไปใช้ของ
-แบบติดตามพฤติกรรม
ได้รับการอบรมทางวิชาการด้าน บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่ วม -แบบสอบถามความพึงพอใจ
การพัฒนาพฤติกรรมและ
กิจกรรม
บุคลิกภาพ
การสอบถามความพึงพอใจครู
และบุคลากรที่เข้าอบรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
12.1. นักศึกษามีความรับผิดชอบมากขึ้น
12.2. นักศึกษามีการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม
12.3. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม พร้อมที่จะเข้าสู่ ระบบการทางาน
12.4. นักศึกษาปฏิบตั ิตนในการอยูร่ ่ วมกับสังคม ได้อย่างเหมาะสม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ

25
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

(ลงชื่อ).......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการ

1. ชื่ อโครงการ :

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปี การศึกษา 2558
เริ่มใหม่

2. ลักษณะโครงการ :
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนเพื่อให้คนมีความรู ้ และทักษะความสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพถือเป็ น
ความจ าเป็ นของหน่ วยงานในการพัฒ นา แต่ ที่ จาเป็ นมากกว่าการพัฒ นาคนให้มี ความรู ้ ทัก ษะที่ ใช้ในการ
ปฏิ บัติงาน คื อ การพัฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม อัน เป็ นองค์ป ระกอบส าคัญ ยิ่ง ที่ ท าให้คนท างานได้อย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ จะเป็ นส่ วนเสริ มที่สาคัญที่ทาให้งานสาเร็ จตามเป้ าหมายได้ ซึ่ งคุณธรรม จริ ยธรรมดังกล่าวเป็ น
พฤติกรรมที่แสดงออกในทางทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบตั ิราชการและได้นามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการด้วย เช่น การทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทางานเป็ นทีม การให้บริ การที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม ให้แก่อาจารย์
ผูส้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อม
นาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตส่ วนตัว และในการปฏิบตั ิงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ณ หอประชุม ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมแก่อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรม จริ ยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรม จริ ยธรรม เข้าใจหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
6.1 อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 80 คน
เชิงคุณภาพ
6.2 อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 เข้าร่ วมอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม สามารถ
นาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและทางานได้
6.3 อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 สามารถ ประพฤติตนอยูบ่ นพื้นฐานคุณธรรม
จริ ยธรรม
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 15 กันยายน-31 ตุลาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
22 ก.ย. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
24 ก.ย. 58
200
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
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3. ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทราบ
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม

29 ก.ย. 58
6 ต.ค. 58
31 ต.ค. 58

300
100
24,400

อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

รวมงบประมาณ
25,000
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
8.1 ค่าเอกสาร 100 บาท (เอกสารจัดประชุม /เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบ
ประเมิน)
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
9.1 พระวิทยากร
9.2 อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน 85 ท่าน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
10.1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน ของสถานศึกษา ได้รับการอบรมทาง
วิชาการทางด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
10.2 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ้ทางวิชาการด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อนาไปดาเนินปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานและการดาเนินชีวิต

11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของอาจารย์ผสู ้ อนและ
- มีการติดตามการนาไปใช้ของ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ บุคลากรของสถานศึกษาที่เข้าร่ วม
อบรมทางวิชาการทางด้าน
กิจกรรม
คุณธรรมจริ ยธรรม
- การสอบถามความพึงพอใจ
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อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าอบรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
12.1. อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรมจริ ยธรรมความรับผิดชอบมากขึ้น
12.2. อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีการนาหลักทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและการทางานที่เหมาะสม
12.3. อาจารย์ผสู ้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจถึงหลักทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

(ลงชื่อ).......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
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5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
(ตรวจสุ ขภาพประจาปี , จัดกองทุนกู้ยืม)

1. ชื่ อโครงการ

โครงการส่ งเสริ มและตรวจสุ ขภาพบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2558

30
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
การดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นส่ งที่ ดีและทุกคนควรกระทา หากทุกคนมี สุขภาพที่ แข็งแรงและ
สมบู รณ์ จะส่ งผลให้ก ารจัด การศึ ก ษาเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามไปด้วย และทางวิท ยาลัย ได้เล็งเห็ น
ความสาคัญของการดูแลสุ ขภาพจึงจัดทาโครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี บุคลากร อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งได้รับความ
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ได้ดาเนินการตรวจสุ ขภาพประจาปี บุคลากร ทั้งยังให้ความรู ้ใน
การดูแลสุ ขภาพที่ถูกต้อง ซึ่ งได้นาผลการตรวจไปจัดทารายงานภาวะสุ ขภาพของ บุคลากร ที่ตรวจให้ทราบถึง
ปัญหาทางสุ ขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแลสุ ขภาพให้สมบรู ณ์และแข็งแรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพที่ แข็งแรงทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ จึงจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพขึ้น เพื่อส่ งเสริ มและป้องกันการเจ็บ ป่ วยให้บุคลากร ต่อไป
5. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
2. เพื่อส่ งเสริ มให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
3. เพื่อเป็ นสวัสดิการ และส่งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรวิทยาลัย
4. เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และรู ้จกั ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรของสถานศึกษา จานวน 112 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
3. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับสวัสดิการ และส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
วิทยาลัย
4. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และ
รู ้จกั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
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7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 24 กันยายน- 10 ตุลาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
24 ก.ย. 58

งบประมาณ
-

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทราบ

25 ก.ย. 58
29 ก.ย. 58

200

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม

5 ต.ค. 58
10 ต.ค. 58

300
60,500

6.รวบรวมและสรุ ปผลจากแบบประเมิน

11 ต.ค. 58

-

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข

รวมงบประมาณ
61,000
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 61,000 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
8.1 ค่าประชาสัมพันธ์ 200 บาท
8.2 ค่าเอกสาร 300 บาท (เอกสารจัดประชุม /เอกสารประชาสัมพันธ์/จัดเตรี ยมสถานที่/แบบประเมิน)
8.2 ค่าตรวจสุ ขภาพ 60,500 บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
9.1 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
9.2 บุคลากรวิทยาลัย จานวน 112 คน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี
10.2 ร้อยละ 80 ได้รับสวัสดิการ และส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรวิทยาลัย
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10.3 ร้อยละ 80 ได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และรู ้จกั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของครู และบุคลากรที่
-มีการติดตามการดูแลร่ างกายของ -แบบติดตามพฤติกรรม
ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี บุคลากร
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
-การสอบถามความพึงพอใจครู
และบุคลากรที่เข้ารับการตรวจ
สุ ขภาพ
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
12.1. บุคลากรรู ้จกั ดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงมากยิง่ ขึ้น
12.2. บุคลากรได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี
12.3. บุคลากรได้รับสวัสดิการ และส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรวิทยาลัย
12.4. บุคลากรได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และรู ้จกั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

(ลงชื่อ).......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)

33
ผูอ้ านวยการ

6. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสถานศึกษา
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7. งานจัดผังอาคารเรียนและห้ องปฏิบัติการ
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8. งานประเมินความพึงพอใจต่ อสภาพแวดล้ อม/ภูมิทัศน์ และการใช้ อาคารสถานที่
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9. โครงการจัดซื้อ/ซ่ อมบารุง/พัฒนาเครื่ องมือ อุปกรณ์ สื่ อ เทคโนโลยี

37

38

10. การประเมินความพึงพอใจต่ อการจัดหา การใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

และ
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11. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ าย
(ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ / สถานประกอบการ / ทรัพยากรอื่น ๆ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ชื่ อโครงการ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพ สู่ หน่วยงาน ระดับปวช.
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญชี สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขางานคอมพิวเตอร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริ การวิชาการ/วิชาการชีพสู่ หน่วยงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อ
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ฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นไปตามหลักสู ตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมีการจัดการ การเรี ยนรู ้โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ต่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
โดยนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปี ที่ 3 สาขาการบัญชี สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ ยังมีการสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ อดทน
ตลอดจนเป็ นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่เสี ยสละเวลา และสามารถนาความรู ้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้
กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนาความรู ้
ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
1.1 นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่ วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 จานวน 244
คนและนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 จานวน 249 คน รวมจานวนนักศึกษาที่เข้าโครงการ
ทั้งหมดจานวน 493 คน
เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
1.3 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการ
นาความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
1.4 ร้อยละ 100 นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
1.5 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กรกฎาคม - กันยายน 2558)
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ขั้นตอน วิธีการ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา

ระยะเวลา
ก.ค. 58

งบประมาณ
-

2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ

10 ก.ค.58
15 ก.ค. 58

-

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่

18 ก.ค. 58

-

5.ดาเนินกิจกรรม

19 ก.ย. 58

2,500

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

รวม
2,500
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,500 บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
- กลุ่มแม่บา้ น อ.แม่ทา จ.ลาพูน
- หน่วยงานสังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ จ.เชียงใหม่
- วัดดอนจัน่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ เทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
- บริ ษทั เชียงใหม่ อุตสาหกรรมพลาสติก จากัด ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ หน่วยงาน
2. ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
11. การประเมินผลโครงการ
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
กิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพ
สู่ หน่วยงาน

วิธีการประเมิน
-การสอบถามความพึงพอใจ

เครื่ องมือ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ

12. ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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ชื่ อโครงการ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ ชุมชน ระดับปวช.
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
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อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญชี สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขางานคอมพิวเตอร์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริ การวิชาการ/วิชาการชีพสู่ ชุมชนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึ กการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นไปตามหลักสู ตรของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมีการจัดการ การเรี ยนรู ้โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั
ชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงจัดโครงการจัดทาบอร์ดแนะนาโฮมสเตย์บา้ นแม่กาปอง วัดคันธา
พฤกษา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่, โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ ชุมชน โครงการนาความรู ้เรื่ องการ

จัดทาบัญชีครัวเรื อนให้กลุ่มแม่บา้ น บ้านวังทอง , โครงการนาความรู ้เรื่ องการจัดทาบัญชีครัวเรื อนให้กลุ่ม
เยาวชน ตาบลบ้านปง , โครงการจัดทาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษเรื่ องประวัติวดั เจ็ดยอด , โครงการจัดทาป้ายนิเทศ
ภาษาอังกฤษเรื่ องประวัติวดั ข่วงสิ งห์ , โครงการจัดทาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษเรื่ องวันเข้าพรรษาและวัน
อาสาฬหบูชา , โครงการจัดทาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษเรื่ องวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา , โครงการจัดทา
บอร์ดความรู ้ เรื่ องวันวิสาขบูชา ณ วัดศรี โสดาพระอารามหลวง , โครงการจัดทาป้ายไวนิล การลด ละ เลิก
อบายมุข ณ วัดบ้านถ้ า (รัตนมงคล) เพื่อให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั
สถานศึกษาและเพื่อเป็ นความรู ้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้กบั ประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2. เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
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1.1นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาคอมพิวเตอร์
ที่เข้าร่ วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 จานวน 244คนและนักศึกษา
สาขาการบัญชี สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 จานวน 249 คน รวมจานวนนักศึกษาที่เข้าโครงการทั้งหมดจานวน 493 คน
เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
1.3 ร้อยละ 100 นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษา
ส่ งเสริ ม
การนาความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
1.4 ร้อยละ 100 นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
1.5 ร้อยละ 100 นักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กรกฎาคม - กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
ก.ค.58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ
5-10 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
12-14 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5.ดาเนินกิจกรรม
15-18 ก.ค. –
2,500
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ก.ย. 58
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวม
2,500
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,500

บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
- บ้านวังทอง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ. ลาพูน
- บ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
- วัดเจ็ดยอด
- วัดข่วงสิ งห์
- วัดศรี โสดาพระอารามหลวง ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
- วัดบ้านถ้ า (รัตนมงคล) ต. ตลาดขวัญ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ ชุมชน
2. ร้อยละ100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
-การสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพ
สู่ ชุมชน
12. ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2. นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
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การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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ชื่ อโครงการ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถานศึกษา ระดับปวช.
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญชี สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขาคอมพิวเตอร์ ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริ การวิชาการ/วิชาการชีพสู่ สถานศึกษาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้
จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันอื่น เพื่อพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นไปตามหลักสู ตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพมีการจัดการ การเรี ยนรู ้โดย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั โรงเรี ยนหรื อสถานศึกษาอื่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงจัดโครงการจัดบอร์ดความรู ้เรื่ องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โรงเรี ยนวัดห้อยแก้ว ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ,
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพ โครงการให้ความรู ้ในการบันทึกรายรับ – รายจ่ายให้แก่นกั ศึกษาโรงเรี ยน
วัดดอนจัน่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู ้ในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย โครงการจัดทาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษเรื่ อง (AEC) โรงเรี ยนวัดเจ็ดยอด โครงการจัดทาป้ายนิเทศ
ภาษาอังกฤษเรื่ อง (AEC) โรงเรี ยนวัดป่ าตัน โครงการจัดทาป้ายนิเทศภาษาอังกฤษคาศัพท์เรื่ องผลไม้
โรงเรี ยนวัดป่ าตัน โครงการจัดทาบอร์ดความรู ้ เรื่ องกลุ่มประเทศอาเซียน ณ โรงเรี ยนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ต. สุ เทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โครงการจัดทาบอร์ดให้ความรู ้เรื่ องประเพณี วฒั นธรรม และอาหารประจา
ชาติ 10 ประเทศอาเซียน ให้แก่ โรงเรี ยนบ้านบ่อหิน ต. ตลาดขวัญ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษาและเพื่อเป็ นความรู ้ทางวิชาชีพสามารถ
นาไปปรับใช้กบั ประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันอื่น
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2. เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนาความรู ้
ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
1.1นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่ วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 จานวน244
คนและนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาภาษาต่างประเทศ สาขางานการขาย สาขาการท่องเที่ยว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 จานวน 249 คน รวมจานวนนักศึกษาที่เข้าโครงการ
ทั้งหมดจานวน 493 คน
เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันอื่น
1.3 ร้อยละ 100 นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษา
ส่ งเสริ มการนาความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
1.4 ร้อยละ 100 นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
1.5 ร้อยละ 100 นักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กรกฎาคม – กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
ก.ค.58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษา
2-14 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ทราบ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
12-14 ก.ค.
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
58
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
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5.ดาเนินกิจกรรม

ก.ค. – ก.ย.
58

2,500

อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

รวม

8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
- โรงเรี ยนวัดดอนจัน่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- โรงเรี ยนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- โรงเรี ยนวัดป่ าตัน ต.ป่ าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- โรงเรี ยนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
- โรงเรี ยนบ้านบ่อหิน ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ สถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
-การสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพ
สู่ สถานศึกษา
12. ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถาบันอื่น
2. นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
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3. นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ

การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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ชื่ อโครงการ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพ สู่ หน่วยงาน ระดับปวส.
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญ ชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาภาษาต่างประเทศธุ รกิ จ และสาขาการจัดการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว ไปประยุกต์ใช้ในการบริ การวิชาการ/วิชาการชีพสู่ หน่วยงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้นกั ศึกษานา
ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรั บใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นไปตามหลักสู ตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมีการจัดการ การเรี ยนรู ้โดยสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ต่อหน่ วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงจัด โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชี พ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนแก่พนักงานร้านจีระเดชศิลป์ , โครงการให้ความรู ้
เรื่ องการจัดทาบัญ ชี ให้กบั กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บา้ น บ้านหนองหาร , โครงการจัดทาแผ่น พับความรู ้ เรื่ องโรค
ไข้เลือดออกให้กบั โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจา , โครงการจัดทาแผ่นพับรณรงค์ลดละเลิกแอลกอฮอล์
ให้แก่สานักงานกองทุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับองศ์การบริ หารส่ วนตาบลสันป่ าค่า , โครงการการ
ออกแบบและจัดทาแผนผังบริ เวณวัดสันป่ าค่า
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โดยนักศึกษาสาขาการบัญชี ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู งปี ที่ 2 และระดับประกาศนี ยบัตร
สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจัดการธุรกิจ
ท่ อ งเที่ ย วในครั้ งนี้ ยังมี ก ารสร้ างระบบการมี ส่ ว นร่ ว มในการท างานเป็ นกลุ่ ม มี ค วามรั บ ผิด ชอบ อดทน
ตลอดจนเป็ นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่เสี ยสละเวลา และสามารถนาความรู ้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้
กับการประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนาความรู ้
ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
1.1 นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ที่เข้าร่ วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่
1จานวน 259 คนและนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ และสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 2 จานวน 321 คน รวม
จานวนนักศึกษาที่เข้าโครงการทั้งหมดจานวน 580 คน
เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
1.3 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการ
นาความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
1.4 ร้อยละ 100 นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
1.5 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กรกฎาคม – กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
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2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ

ก.ค.58
2-14 ก.ค. 58

-

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่

12-14 ก.ค. 58

-

5.ดาเนินกิจกรรม

ก.ค.- ก.ย. 58

2,500

รวม

อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

2,500

8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )
ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
- ร้านจีระเดชศิลป์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
- กลุ่มพัฒนาสตรี แม่บา้ น บ้านหนองหาร ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
- โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
- สานักงานกองทุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ร่ วมกับองศ์การบริ หารส่ วนตาบลสันป่ าค่า ต.ต้นเปา อ.สัน
กาแพง จ.เชียงใหม่
- วัดสันป่ าค่า ต. ต้นเปา อ. สันกาแพง จ. เชียใหม่
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ หน่วยงาน
2. ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
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ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
กิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพ
สู่ หน่วยงาน

-การสอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถามความพึงพอใจ

12. ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ

การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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ชื่ อโครงการ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ ชุมชน ระดับปวส.
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญ ชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาภาษาต่างประเทศธุ รกิ จ และสาขาการจัดการธุ รกิ จ
ท่องเที่ ยว ไปประยุกต์ใช้ในการบริ การวิชาการ/วิชาการชี พสู่ ชุมชน โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษานา
ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ฝึ กการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และการท างานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม เป็ นไปตามหลัก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
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ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมีการจัดการ การเรี ยนรู ้โดยสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ชุมชน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงจัดโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชี พสู่ ชุมชน โครงการน า
ความรู ้สู่ชุมชนเรื่ องการจัดทาบัญชีครัวเรื อนสาหรับกลุ่มแม่บา้ นพนาวรรณ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัด
เชี ยงใหม่ , โครงการนาความรู ้สู่ชุมชนเรื่ องการจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายสาหรับกลุ่มแม่บา้ นขี้เหล็ก ตาบล
ขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการจัดทาแผ่นพับเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องโรคฉี่ หนูให้แก่ชุมชนบ้านภู
ดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , โครงการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงทอผ้าประไหมสุ หรี ชุมชน
บ้านสันป่ าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่ , โครงการการออกแบบและจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษาและเพื่อเป็ นความรู ้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้กบั ประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2. เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. เพื่อให้นกั ศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
1.1 นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ที่เข้าร่ วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่
1 จานวน 259 คนและนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ และสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 2 จานวน 321 คน รวม
จานวนนักศึกษาที่เข้าโครงการทั้งหมดจานวน 580 คน
เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
1.3 ร้อยละ 100 นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษา
ส่ งเสริ ม
การนาความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
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1.4 ร้อยละ 100 นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
1.5 ร้อยละ 100 นักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กรกฎาคม – กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
ก.ค.58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ
2-14 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
12-14 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5.ดาเนินกิจกรรม
ก.ค. – ก.ย. 58
2,500
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวม
2,500

-

8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
กลุ่มแม่บา้ นพนาวรรณ ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มแม่บา้ นขี้เหล็ก ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โรงทอผ้าประไหมสุ หรี ชุมชนบ้านสันป่ าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
บ้านสันป่ าค่า ต.ต้นเปา อ. สันกาแพง จ.เชียงใหม่
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
3. ร้อยละ 100 นักศึกษาเข้าร่ วมโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพสู่ ชุมชน
4. ร้อยละ 100 นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
-การสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพ
สู่ ชุมชน
12. ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
2. นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ

การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
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ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

ชื่ อโครงการ
โครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถานศึกษา ระดับปวส.
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
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อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นาความรู ้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญ ชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ สาขาภาษาต่างประเทศธุ รกิ จ และสาขาการจัดการธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว ไปประยุกต์ใช้ในการบริ การวิชาการ/วิชาชี พสู่ สถานศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษานา
ความรู ้ที่ ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องและเพื่อฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม เป็ นไปตามหลักสู ตรของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการจัดการ การเรี ยนรู ้โดย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงจัดโครงการบริ การวิชาการ/วิชาชีพ การให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ณ โรงเรี ยนสันป่ าตอง , โครงการบริ การวิชาชีพ/ให้ความรู ้ในการจัดทาบัญชี
รายรับ – รายจ่าย ณ โรงเรี ยนหอปริ ยตั ิศึกษาวัดพระธาตุหริ ภุ ญชัย , โครงการจัดบอร์ดเผยแพร่ ความรู ้เรื่ อง AEC
และคาศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชี วิตประจาวันให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรี ยนภูดินวิทยา ,
โครงการจัด ท าบอร์ ด เผยแพร่ ค วามรู ้ เรื่ องประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ให้แ ก่ โรงเรี ยนวัด สั น ป่ าค่ า ,
โครงการการออกแบบละจัดทาบอร์ ดความรู ้แก่โรงเรี ยนบ้านสันป่ าคา ต.ต้นเปา อ. สันกาแพง จ.เชี ยงใหม่ ,
โครงการจัดทาป้ายนิเทศและสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่งโป่ งโดยให้นกั ศึกษาได้นา
ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กบั สถานศึกษาและเพื่อเป็ นความรู ้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 2. เพื่อ
พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เป้าหมายเชิงประมาณและคุณภาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงประมาณ
1.1 นักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และ
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ที่เข้าร่ วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู งปี ที่ 1 จานวน 259 คน และนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งปี ที่ 2
จานวน 321 คน รวมจานวนนักศึกษาที่เข้าโครงการทั้งหมดจานวน 580 คน
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เชิงคุณภาพ
1.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
1.3 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่อง
1.4 ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ฝึ กการปฏิบตั ิงานจริ ง และการทางานร่ วมกันเป็ นกลุม่
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กรกฎาคม – กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
ก.ค.58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ
2-14 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
12-14 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5.ดาเนินกิจกรรม
ก.ค. – ก.ย. 58
2,500
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวม
2,500
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
- โรงเรี ยนหอปริ ยตั ิศึกษาวัดพระธาตุหริ ภูญชัย จังหวัดลาพูน
- โรงเรี ยนสันป่ าตอง เลขที่ 61 หมู่ 9 ต.ยุหว่า อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่
โรงเรี ยนบ้านทุ่งโป่ ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โรงเรี ยนภูดินวิทยา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โรงเรี ยนวัดสันป่ าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา เข้าร่ วมโครงการบริ การ/วิชาชีพต่อสถานศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
-การสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมบริ การวิชาการวิชาชีพ
สู่ สถานศึกษา
12. ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษานาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
2. นักศึกษาได้พฒั นาตนเองและแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณภาพนักศึกษาส่ งเสริ มการนา
ความรู ้ที่เรี ยนไปปฏิบตั ิจริ ง
3. นักศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่ วมในการทางานเป็ นกลุ่ม
4. พัฒนานักศึกษาให้ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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12. งานการจัดระบบดูแลผู้เรียน
(ปฐมนิเทศ / แต่ งตั้งที่ปรึกษา / ระบบเครื อข่ ายผู้ปกครอง / ทุนการศึกษา / ระบบดูแลผู้เรียน กลุ่ม
เสี่ ยงและส่ งเสริมผู้เรียน
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โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2558
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
การดูแลสุ ขภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นส่ งที่ดีและทุกคนควรกระทา หากทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ
สมบูรณ์ จะส่ งผลให้การศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพตามไปด้วย และทางวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสาคัญ
ของการดูแลสุ ขภาพจึงจัดทาโครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จากสานักประเมินสุ ขโภชนาการนักศึกษา-นักศึกษา ได้ดาเนินการตรวจสุ ขภาพประจาปี ให้กบั
นักศึกษา ทั้งยังให้ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งได้นาผลการตรวจไปจัดทารายงานภาวะสุ ขภาพของ
นักศึกษา ที่ตรวจให้ทราบถึงปัญหาทางสุ ขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแลสุ ขภาพให้สมบรู ณ์และ
แข็งแรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจ จึงจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพขึ้น เพื่อส่ งเสริ มและป้องกันการเจ็บ ป่ วยให้นกั ศึกษา ต่อไป
5. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษารู ้จกั ดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรง
2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี
3. เพื่อเป็ น การส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัย
4. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และรู ้จกั ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาของสถานศึกษา จานวน 1,251 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
2. นักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
1. ชื่ อโครงการ
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3. นักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัยฯ
4. นักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และ
รู ้จกั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
25 พ.ย. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
27-28 พ.ย. 58
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
3. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาทราบ
28 พ.ย. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
1 ธ.ค. 58
1,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม
9 ธ.ค. 58
89,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
6.รวบรวมและสรุ ปผลจากแบบประเมิน
10 ธ.ค. 58
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวมงบประมาณ
90,000
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
8.1 ค่าเอกสาร 100 บาท (เอกสารจัดประชุม /เอกสารประชาสัมพันธ์/แบบประเมิน)
8.2 ค่าจัดเตรี ยมสถานที่ 900 บาท
8.2 ค่าตรวจสุ ขภาพ 89,000 บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
9.1 สานักประเมินสุ ขโภชนาการนักศึกษา-นักศึกษา
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9.2 นักศึกษาวิทยาลัย 1,251 คน

10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
10.1 ร้อยละ 80 ของนักศึกษาของสถานศึกษา ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี
10.2 ร้อยละ 80 ได้รับการส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัย
10.3 ร้อยละ 80 ได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และรู ้จกั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดาเนินชีวิตที่ถูกวิธี
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ มีการติดตามการดูแลร่ างกายของ -แบบติดตามพฤติกรรม
ตรวจสุ ขภาพประจาปี
นักศึกษา
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
การสอบถามความพึงพอใจ
นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
12.1. นักศึกษารู ้จกั ดูแลสุ ขภาพร่ างกายให้แข็งแรงมากยิง่ ขึ้น
12.2. นักศึกษาได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี
12.3. นักศึกษาได้รับการส่ งเสริ มการมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
12.4. นักศึกษาได้รับทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่ างกายในเบื้องต้น และรู ้จกั ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ที่ถูกวิธี เพื่อมิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
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(ลงชื่อ).......................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการ
1.ชื่ อโครงการ
ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ประจาปี การศึกษา 2558
2.ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4.หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 โดยเปิ ด
สอนหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง 2 ปี สาขาวิชาที่เปิ ดสอนคือ สาขา
การบัญชี สาขาการขาย สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาวิทยาลัย ฯ ได้สร้างนักศึกษาจานวนมากให้เข้าสู่ ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสบ
ความสาเร็ จในงานอาชีพของตน
การที่นกั ศึกษาจะประสบความสาเร็ จในการเรี ยนนั้น จาเป็ นที่จะต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้ง
จากทางวิทยาลัยฯ นักศึกษา และผูป้ กครอง ที่จะต้องร่ วมมือกันในการสนับสนุ น ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึงได้มี
การจัดประชุมผูป้ กครองนักศึกษาใหม่ข้ ึน เพื่อให้เข้าใจการดาเนินงานของทางวิทยาลัยฯ กฎระเบียบปฏิบตั ิต่าง
ๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครู อาจารย์และผูป้ กครอง ได้มีโอกาสพบปะกัน มีส่วนร่ วมในการ
แสดงความคิ ด เห็ น ของตนเพื่ อพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ ดี ข้ ึ น และสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ในสั งคม
โลกาภิวฒั น์ต่อไป
5.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
2.เพื่อให้ครู อาจารย์และผูป้ กครองได้มีโอกาสพบปะกัน และมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
6.1 ครู บุคลากร และผูป้ กครองนักศึกษา ปวช. 1 ปวส.1 ปวส.พ. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลาน
นา จานวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
6.2 เชิงปริ มาณ ครู บุคลากร และผูป้ กครองนักศึกษา 90% เข้าร่ วมในการประชุม
6.3 เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และผูป้ กครองนักศึกษาเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่ วมพัฒนาวิทยาลัยฯ โดย
การเข้าร่ วมประชุม
7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558)
วันที่ 14 มิถุนายน 2558
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1.ประชุมผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายวางแผนการจัดโครงการ
2 มิ.ย. 58

2.ขออนุมตั ิจดั โครงการ
3.ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาและผูป้ กครองทราบ
และเตรี ยมความพร้อม
4.ดาเนินการประชุม

รวมงบประมาณ

4 มิ.ย. 58
9-13 มิ.ย. 58
14 มิ.ย. 58

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
200
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
2,500
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
1,500
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
4,200
บาท

8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน
4,200 (สี่ พนั สองร้อยบาทถ้วน)
1.ค่าเอกสาร
2,700 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/เอกสารขออนุญาตผูป้ กครอง)
2.ค่าดาเนินกิจกรรม
1,500 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1.ห้องประชุมอาคารสานักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 1 ห้อง
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2.ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา 22 ท่าน
3.ผูป้ กครองที่เข้าร่ วมประชุม 218 คน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของผูป้ กครองเข้าร่ วมประชุม
2.ร้อยละ 80 ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการประชุมและรับฟังจากวิทยากร
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละ 80 ของผูป้ กครองได้เข้า
เอกสารการลงทะเบียน
ร่ วมประชุม
12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูป้ กครองเข้าใจการดาเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
2.ครู อาจารย์และผูป้ กครองได้มีโอกาสพบปะกัน และมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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13. งานบริหารความเสี่ ยง
(ด้ านความปลอดภัย / ด้ านการทะเลาะวิวาท / ด้ านสิ่ งแวดล้อม / ด้ านสั งคม / ด้ านการพนันและการ
มั่วสุ ม)
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14. แผนงาน / โครงการพัฒนาสถานศึกษา
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15. แผนงาน / โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
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16. โครงการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ

75
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17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
- การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้ ตามแผน (จัดทาแผนจัดการเรียนรู้ ,วิจัยในชั้นเรียน)
- การวัดประเมินผลผู้เรียน
- การนิเทศติดตามประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้
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18. โครงการฝึ กงานตามหลักสู ตร
- คัดเลือกสถานประกอบการ
- ปฐมนิเทศผู้เรียน
- นิเทศการฝึ กงาน
- วัดผลการฝึ กงาน
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19. โครงงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย
- นักศึกษา
- ครู
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20. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครู และผู้เรียนประจาปี
- ประกวดโครงงานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจัย
- ส่ งการนาผลงานที่มีคุณภาพไปใช้ ประโยชน์ เผยแพร่ และส่ งเข้ าประกวดภายนอก
สถานศึกษา
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21. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- จาแนกตามสาขางาน
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22. โครงการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้ างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
- โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้ านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม

82
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1.ชื่ อโครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ องค์ราชัน เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 5
ธันวาคม 2558
2.ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาได้เห็นความสาคัญขอคาว่า “พ่อ” เป็ นผูม้ ีพระคุณและมีบทบาท
อย่างสาคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผูเ้ ป็ นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณ “พ่อ” ด้วยความ
กตัญญูกตเวที และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติราลึกถึงผูเ้ ป็ นพ่อจึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่ งเป็ น
วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเป็ น "วัน พ่ อ แห่ ง ชาติ " เพื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ในฐานะ “พ่อแห่ งชาติ” ซึ่ งนอกจากพระองค์จะเป็ นพระราชบิดา
ของพระราชโอรสและพระราชธิ ดาทั้งยังทรงทะนุบารุ งพระราชโอรสพระราชธิ ดาด้วยความรักและทรงอบรม
อนุศาสน์ให้ทรงเจริ ญวัยสมบูรณ์ทรงเป็ น "พ่อตัวอย่าง” ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ ยมล้นด้วยพระเมตตากรุ ณา อีก
ทั้งยังทรงบาเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุ ณาทะนุบารุ งขจัดทุกข์ผดุงสุ ข
พสกนิกรถ้วนหน้าพระองค์ทรงเป็ น “พ่อแห่ งชาติ” ที่อาณาประชาราษฎร์ เทิดทู นด้วยความจงรักภักดี สานึ กใน
พระมหากรุ ณาธิ คุณและยึดมัน่ ในการเจริ ญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบารุ งชาติบา้ นเมืองให้วฒั นา
ถาวรสื บไป วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนามีความรู ้สึกซาบซึ้ ง สานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณของ
พระองค์ดงั กล่าว จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงานวันพ่อแห่ งชาติ ๕ ธันวาคม ซึ่ งเป็ นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระผูท้ รงเป็ น “พ่อของแผ่นดิน”
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2. เพือ่ เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมไทย
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4. เพื่อให้เด็ก เยาวชน ในวิทยาลัย ได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็ นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
5. เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพ่อ
6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษา จานวน 1,300 คน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อ
2. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันพ่อ
3. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้มีจิตสานึกรักชาติเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผูร้ ับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
25 พ.ย. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
2.ขออนุมตั ิโครงการ
27 พ.ย. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักศึกษาทราบ
27พ.ย.-4 ธ.ค.
1,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
58
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.จัดเตรี ยมสถานที่
2 ธ.ค. 58
5,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม
5 ธ.ค. 58
3,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวมงบประมาณ
9,000
บาท
8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
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งบประมาณจานวน
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
1.ค่าเอกสาร
1,000 บาท
(เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารจัดประชุม)
2.ค่าจัดสถานที่
5,000 บาท
3. ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
3,000 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1. ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 49 ท่าน
2. นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 1,251 คน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษา ได้เข้าร่ วมถวายพระพร
2. ร้อยละ 100 ของจานวนนักศึกษา ได้เข้าร่ วมกิจกรรมถวายพระพร
11 การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่ วมถวาย
พระพร
12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.นักศึกษาเห็นคุณค่าของวันพ่อ
2.นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
3.นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพ่อ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ
อนุมตั ิ
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ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1.ชื่ อโครงการ การร่ วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ
ประจาปี การศึกษา 2558
2.ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่ งชาติ ซึ่ งตรงกับวันที่ ๑๒ เดือน
สิ งหาคม เป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นี นาถ ดังนั้น ในวัน ที่ ๑๒
สิ งหาคม ของทุกปี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงร่ วมกันจัดทาวันพระราชสมภพมาเป็ นวันระลึก
ถึงพระคุณ แม่ จึ งขอร่ วมถวายพระพร และคณะครู ได้จดั ทาโครงการ วัน แม่แห่ งชาติ ข้ ึน เพื่อส่ งเสริ มให้เด็ก
นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รู้ถึงความยากลาบากของแม่ว่าการเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็ นคนดีใน
สังคม โครงการวันแม่น้ ี จะเป็ นการกระตุน้ ปลูกฝั งการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนที่เสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านจิตใจ ได้เรี ยนรู ้ระลึกถึงพระคุณของแม่ การปฏิบตั ิตนต่อแม่ในสิ่ งที่ดีงามตามที่แม่สอนสัง่ และทางวิทยาลัย
ได้นาดอกมะลิของนักศึกษาโรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชี ยงใหม่ เป็ นโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ สาหรับ นักศึกษาที่มี
ความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลื่อนไหวหรื อสุ ขภาพ ภายใต้โครงการร่ มพระบารมีสมเด็จพระศรี นคริ น
ทราบรมราชชนนี นามาจาหน่ายให้กบั นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาจึงเห็นควรจัดโครงการโดยให้คณะกรรมการนักศึกษาและฝ่ าย
กิจการนักศึกษาได้จดั งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ เพื่อเป็ นการแสดงความ
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จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เกิดแรงบันดาลใจจิตสานึ ก และตระหนักในพระมหากรุ ณาธิ คุณ และ
มุ่งเน้นให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการประกอบกิจกรรม
5.วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของวันแม่
2.เพื่อเป็ นการปลูกฝังความสามัคคีของนักศึกษา
3.เพื่อให้นกั ศึกษามีจิตสานึกความรักชาติ มีความตระหนักและสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของสถานบันของ
พระมหากษัตริ ย ์
4.เพื่อส่ งเสริ มให้เด็กนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่

6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1.บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษา จานวน 1,300 คน
เชิงคุณภาพ
1.บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันแม่
2. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันแม่
3. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้มีจิตสานึกรักชาติเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 4 สิ งหาคม – 12 สิ งหาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
4 ส.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.ขออนุมตั ิโครงการ
5 ส.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
3.ติดต่อซื้อดอกจากโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ เชียงใหม่
6 ส.ค. 58
12,510 อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักศึกษาทราบ
7-9 ส.ค. 58
1,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
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5.จัดเตรี ยมสถานที่

10 ส.ค. 58

3,000

6.ดาเนินการจัดกิจกรรม

12 ส.ค. 58

2,000

รวมงบประมาณ

18,510

อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
บาท

8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิ บบาทถ้วน
1.ค่าดอกมะลิ
12,510 บาท
2.ค่าจัดสถานที่
3,000 บาท
3. ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
2,000 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1.โรงเรี ยนศรี สังวาลย์ เชียงใหม่
2. ครู และบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 80 ท่าน
3. นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 1,251 คน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษา ได้เข้าร่ วมถวายพระพร
2. ร้อยละ 100 ของจานวนนักศึกษา ได้เข้าร่ วมกิจกรรมถวายพระพร
3. ร้อยละ 100 ของจานวนบุคลากรและนักศึกษาร่ วมกันซื้อดอกมะลิของนักศึกษา
โรงเรี ยนศรี สังวาล
11 การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่ วมถวาย
พระพร
12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.นักศึกษาเห็นคุณค่าของวันแม่
2.นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ ๆ
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3.นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่
4.นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณของแม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ถวายเทียน
เข้ าพรรษาให้ วดั โพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง(วัดเจ็ดยอด) ประจาปี
การศึกษา 2558
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
อ. ธีระพงษ์ สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดต่อเจ้าอาวาสวัด
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้จดั ให้มีโครงการ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเป็ น
ประเพณี อนั ดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ ทานและเสี ยสละ สมควรอย่างยิง่ ที่ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจ
และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนั ดีงามเหล่านี้
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงได้จดั ทาโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้อนุ รักษ์ การสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสี ยสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็ นการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและส่ งเสริ ม ประเพณี วฒั นธรรมให้คงอยูส่ ื บไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อนุรักษ์ และส่ งเสริ ม ประเพณีวฒั นธรรมให้คงอยู่
2. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิด ความสามัคคีใน
หมู่คณะ มีความเสี ยสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 1,335 คน (ครู
อาจารย์ บุคลากร จานวน 85 ท่าน นักศึกษา จานวน 1,250 คน)
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาร้อยละ 100 มีความรู ้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนา
2. นักศึกษาร้อยละ 100 ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมแห่เทียนพรรษา
3. นักศึกษาและครู อาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 100 ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรม
4. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกความเป็ นไทย
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ (1-9 กรกฎาคม 2558)
ขั้นตอนและวิธีการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

2. ขออนุมตั ิจดั กิจกรรมโครงการ

1 ก.ค. 58

-

2-3 ก.ค. 58

-

3 ก.ค. 58

-

4 ก.ค. 58

-

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

4. ประสานงานวัด และผูเ้ กี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.ธีระพงษ์ สมบูรณ์
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5. อาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดวรวิหาร
อารามหลวง
6. จัดเตรี ยมแบบประเมิน/จัดเตรี ยมสถานที่

พระ

7 ก.ค. 58

-

8 ก.ค. 58

200

9 ก.ค. 58

2,800

7. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

อ.ธีระพงษ์ สมบูรณ์
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

8. รวบรวมและสรุ ปผลจากแบบประเมิน สรุ ปผลการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
9 ก.ค. 58
ดาเนินการ
9.จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผูบ้ ริ หารวิทยาลัยฯ 10 ก.ค. 58
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวมงบประมาณ
3,000
8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
8.1 ค่าเอกสาร
200 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบประเมิน)
8.2 ค่าปัจจัย และสังฆทาน
2,800 บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1. พระวิทยากร ณ วัดโพธารามมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด จานวน 3 รู ป
2. บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 85 ท่าน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100ของนักศึกษาได้รับการอบรมทางคุณธรรมจริ ยธรรมจากพระวิทยากร
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมมีความรู ้ความเข้าใจ หลักธรรมทางศาสนา
เพิ่มขึ้น
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วม
การสอบถามความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
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1. นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสานึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็ นเครื่ องยึด
เหนี่ยวจิตใจ
2. นักศึกษาให้ความร่ วมมือ และมีความสามัคคี
3. นักศึกษามีจิตสานึกความเป็ นไทยมากขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ.........................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

โครงการ

ประกวดพานไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ประจาปี การศึกษา 2558
ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อาจารย์ฝ่ายปกครอง
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
หัวหน้าโครงการ
อ.ภุมริ น บุญทวี
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
เลขานุการ
หลักการและเหตุผล
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การไหว้ครู เป็ นการแสดงออกถึ งความกตัญ ญู รู้คุณ ครู อาจารย์ที่อมรมประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้
ให้กับนักศึ กษา เป็ นการแสดงความนอบน้อมที่ ศิ ษ ย์พึ งปฏิ บัติต่อผูเ้ ป็ นอาจารย์ที่ ได้ให้ความรัก และความรู ้
ประหนึ่งเป็ นบิดามารดาคนที่สอง ซึ่งในสังคมไทยจะให้ความสาคัญกับผูอ้ าวุโส ให้ความเคารพนับถือ การไหว้
ครู จึงเป็ นพิ ธีก รรมที่ สะท้อนให้เห็ น วิถีชีวิตแนวคิ ดของคนไทยที่ เป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน สมควรปลู กฝั ง
อนุรักษ์ให้เด็กไทยมีคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ต่อไป
ดังนั้นในการเรี ยนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย จึงได้เห็นสมควรให้มีการจัดการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู ข้ ึน
ในโอกาสที่จะมีพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสที่ 25 มิถุนายน 2558 นี้ ในนักศึกษาชั้น ปวช.2 เนื่องจากในภาคการศึกษา
ที่ผา่ นมา นักศึกษาได้ซ้ือพานไหว้ครู จากร้านค้าสาเร็ จรู ปมาใช้ในการประกอบพิธี ซึ่งทาให้นกั ศึกษาไม่เกิดความ
ภาคภูมิใจในงานของตนเอง การได้ประดิษฐ์พานไหว้ครู เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครู จะทาให้ นกั ศึกษาฝึ กการวางแผน
และทางานร่ วมกัน ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรี ยนให้เกิดประโยชน์ รู ้ความสาคัญของวัตถุดิบที่ใช้ประดิษฐ์พานไหว้
ครู เมื่องานสาเร็ จแล้วยังเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองด้วย เป็ นการสื บสานประเพณี ที่ดีงามให้คงไว้
สื บต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสวางแผนฝึ กการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ เข้าใจความสาคัญ ความหมายของการประดิษฐ์พานไหว้ครู
3. เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงไว้สืบต่อไป
เป้าหมาย
ครู บุคลากร และนักศึกษาปวช. 2/1-2/7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 244 คน
1. เชิงปริ มาณ ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 สามารถประดิษฐ์พานไหว้ครู ได้ถูกต้อง ตาม
แบบแผนประเพณี ได้
2. เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเรื่ องความ
อ่อนน้อมถ่อมตน การกตัญญูรู้คุณครู อาจารย์
วัน/เวลา/สถานที่ดาเนินการ
วันที่ 2-25 มิถุนายน 2558
เวลา 15.00 น.- 16.00 น.
โรงอาหารอาคารอานวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฝ่ ายกิจการนักศึกษา
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทราบ

2 มิ.ย. 58
4 มิ.ย. 58
5-20 มิ.ย. 58

100
100

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่

23-24 มิ.ย. 58

200

25 มิ.ย. 58

100

5.ดาเนินกิจกรรม
รวม

อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.ภุมริ น บุญทวี
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.ภุมริ น บุญทวี
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.ภุมริ น บุญทวี

500

งบประมาณ (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าการประชุมคณะกรรม
100 บาท
ค่าประชาสัมพันธ์
100 บาท
ค่าจัดเตรี ยมเอกสารจัดสถานที่ 200 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
100 บาท
คณะกรรมการให้ คะแนน
1. อ.บงกช ชัยพันธุ์
ผูอ้ านวยการ
2. อ.เกตุธิดา รัตนประภา
คณะกรรมการ
3. อ.สุ เทพ แก้วจรัล
คณะกรรมการ
4. อ.เพ็ญพรรณ ประดิษฐนิยกุล
คณะกรรมการ
5. อ.วาสนา อุปละกุล
คณะกรรมการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 สามารถประดิษฐ์พานไหว้ครู ได้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณี
ได้
2. ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเรื่ องความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
กตัญญูรู้คุณครู อาจารย์
การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละ 90 ของนักศึกษาสามารถ
การสอบถามความพึงพอใจครู
แบบสอบถามความพึงพอใจ
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ประดิษฐ์พานไหว้ครู ได้ถูกต้องตาม บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่ วม
แบบแผนประเพณี
โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ครู บุคลากร และนักศึกษาสามารถประดิษฐ์พานไหว้ครู ได้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณี ได้
2. ครู บุคลากร และนักศึกษาเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเรื่ องความอ่อนน้อมถ่อมตน การกตัญญูรู้
คุณครู อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อาจารย์ฝ่ายปกครอง
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
หัวหน้าโครงการ
อ.ภุมริ น บุญทวี
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย
เลขานุการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

_____________________________________
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
โครงการไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาประจาปี
การศึกษา 2558
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2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
การไหว้ครู เป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณครู อาจารย์ที่อมรมประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้
ให้กบั นักศึกษาเป็ นการแสดงความนอบน้อมที่ศิษย์พึงปฏิบตั ิต่อผูเ้ ป็ นอาจารย์ที่ได้ให้ความรักและความรู ้
ประหนึ่งเป็ นบิดามารดาคนที่สอง ซึ่งในสังคมไทยจะให้ความสาคัญกับผูอ้ าวุโส ให้ความเคารพนับถือ การไหว้
ครู จึงเป็ นพิธีกรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนไทยที่เป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน สมควรปลูกฝัง
อนุรักษ์ให้เด็กไทยมีคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้ต่อไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาเชียงใหม่จึงได้จดั ให้มีพิธีไหว้ครู ข้ ึนทุกปี ในเดือนมิถุนายน
หลังจากเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ผา่ นพิธีกรรมที่จะส่ งผลทางด้านจิตวิทยาให้นกั ศึกษารู ้สึก
กระตือรื อร้นในการเรี ยน มีความรักในสถาบันของตน และเคารพครู อาจารย์
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสวางแผนฝึ กการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
3. เพื่ออนุรักษ์สืบสานคุณลักษณะที่ดีของคนไทยเรื่ องความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูรู้คุณ
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
6.1 บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 1,127 คน (บุคลากร 85 ท่าน
นักศึกษา 1,042 คน)
เชิงคุณภาพ
6.2 นักศึกษาร้อยละ 100 ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมไหว้ครู
6.3 นักศึกษาและครู อาจารย์ ร้อยละ 100 ร่ วมกันประกอบกิจกรรมไหว้ครู
6.4 นักศึกษาร้อยละ 100 แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณถึงพระคุณครู อาจารย์

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
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(ระยะเวลาดาเนินการ 16 มิ.ย. – 10 ก.ค. 58)
ขั้นตอน วิธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ

ระยะเวลา
16 มิ.ย. 58

งบประมาณ
-

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั กิจกรรม

18 มิ.ย. 58

-

3. ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ
4. จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่

23 มิ.ย. 58
23 มิ.ย. 58

100
900

5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

10 ก.ค. 58

4,000

6. รวบรวมและสรุ ปผลจากแบบประเมิน
รวมงบประมาณ

14 ก.ค. 58

5,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

8. งบประมาณจานวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
8.1 ค่าเอกสาร
100 บาท
(แบบประเมิน/เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารจัดประชุม)
8.2 ค่าจัดสถานที่
900 บาท
8.3 ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
4,000 บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1. ครู อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการบานนา จานวน 1,336 คน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของนักศึกษาของสถานศึกษา ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 ของจานวนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์
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11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วม
การสอบถามความพึงพอใจของ แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมไหว้ครู
นักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษามีความร่ วมมือในการประกอบกิจกรรมการไหว้ครู
2.นักศึกษามีความสามัคคี และเป็ นการสื บสานคุณลักษณะที่ดีของคนไทยในเรื่ องความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความกตัญญูรู้คุณ
3. นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์ )
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ

สื บสานภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ านไทยด้ านศิลปะวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2558
ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ภุมริ น บุญทวี
หัวหน้าหมวดภาษาไทย-สังคม-ภาษาจีน ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย หัวหน้าโครงการ
อ.เกตุธิดา รัตนประภา อาจารย์ผสู ้ อนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เลขานุการ
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้โลกสามารถทราบข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปใดทวีปหนึ่ งสามารถทราบไปทัว่ โลกได้ทัน ที ผ่านทางสื่ อต่าง ๆ เช่ น โทรทัศน์ โทรศัพ ท์ อิ น เตอร์ เน็ ต
รวมถึงการแพร่ หลายทางวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหารการกินของประเทศหนึ่ ง สามารถส่ งผ่านมาถึงผูค้ นใน
ประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย การที่นักศึกษาได้พบเห็นวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ มากมายและใช้ชีวิต
ก้าวเข้าสู่ การเป็ นสากล อาทิ เช่ น การแต่งกาย การใช้ภ าษา การหาความบัน เทิ งจากการแสดง การละเล่น ดู
ภาพยนตร์ ละครแบบใหม่ ทาให้ห่างเหินจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้านที่บรรพบุรุษไทยได้ใช้ชีวิตมาก่อน
ดังนั้น ในการเรี ยนวิช าชี วิต ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมไทยจึ งเป็ นโอกาสที่ นัก ศึ ก ษาจะได้ศึก ษาวิ ถี ชี วิ ต
ชาวบ้านไทยที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ ถิ่นที่อยูอ่ าศัย สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ ความเชื่อ จนกลาย
มาเป็ นการละเล่นเพื่อความบันเทิงที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผูค้ นที่อาศัยแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
นักศึกษาเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นว่ามีความสาคัญเทียบเท่าวัฒนธรรมสากล และควรที่จะอนุรักษ์
สื บสานไว้เป็ นมรดกให้ลูกหลานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสวางแผนฝึ กการทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ เข้าใจความสาคัญของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงไว้สืบต่อไป และเผยแพร่ สู่สากลได้
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครู บุคลากร และนักศึกษาปวส. 1/1-1/6 และ ปวส.พ. 1/1-1/6
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาพณิ ชยการลานนา จานวน 339 คน
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. เชิงปริ มาณ ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 มีส่วนร่ วมในการแสดงและชมการละเล่นพื้นบ้าน
ของนักศึกษา
2. เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเรื่ องวิถีชีวิต
วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
วัน/เวลา/สถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558- 29 สิ งหาคม 2558 เวลา 10.10 น. - 12.50 น.
โรงอาหารอาคารสานักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฝ่ ายกิจการ
1-2 ก.ค. 58
100
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
นักศึกษา
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3-4 ก.ค. 58
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
3.นักศึกษาฝึ กซ้อมเตรี ยมความพร้อมในการ 7 ก.ค. – 22 ส.ค.58
200
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
แสดง ครู ให้คาแนะนาปรึ กษา
อ.เกตุธิดา รัตนประภา
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
25-26 ส.ค. 58
1,000
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.เกตุธิดา รัตนประภา
5.ดาเนินกิจกรรม
27 ส.ค. 58
1,200
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.เกตุธิดา รัตนประภา
6. ติดตาม สรุ ปและประเมินผล
28-29 ส.ค. 58
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อ.เกตุธิดา รัตนประภา
รวม
2,500
งบประมาณ 2,500 บาท
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการ
100 บาท
ค่าฝึ กซ้อมเตรี ยมความพร้อม
200 บาท
ค่าจัดเตรี ยมสถานที่
1,000 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
1,200 บาท
หน่ วยงาน/ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา

100
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 มีส่วนร่ วมในการแสดงและชมการละเล่นพื้นบ้านของ
นักศึกษา
2. ครู บุคลากร และนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเรื่ องวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ไทย
การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละ 75 ของครู บุคลากร และ
การสอบถามความพึงพอใจครู
แบบสอบถามความพึงพอใจ
นักศึกษามีส่วนร่ วมในการแสดง บุคลากร และนักศึกษาที่เข้าร่ วม
และชมการละเล่นพื้นบ้านของ
โครงการ
นักศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ครู บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่ วมในการแสดงและชมการละเล่นพื้นบ้านของนักศึกษา
2. ครู บุคลากร และนักศึกษาเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเรื่ องวิถีชีวิต วัฒนธรรมพื้นบ้านไทย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.ภุมริ น บุญทวี
หัวหน้าหมวดภาษาไทย-สังคม-ภาษาจีน ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.สุ รียน์ าถ ใจเหิม
อาจารย์ผสู ้ อนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย หัวหน้าโครงการ
อ.เกตุธิดา รัตนประภา อาจารย์ผสู ้ อนวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เลขานุการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

_____________________________________
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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- โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้ านอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม

102

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
L.C.C. ร่ วมปลูกป่ า (จัดกิจกรรมอาชีวะเอกชนรวมพลัง สร้ างฝาย ปลูกป่ า)
ประจาปี การศึกษา 2558
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ร่ วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ
โดยกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชี วศึกษาเอกชน เชี ยงใหม่ – ลาพูน จานวน 9 วิทยาลัย จะจัดให้มี กิจกรรม
อาชีวะเอกชนรวมพลัง สร้างฝาย ปลูกป่ า ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม นักเรี ยน – นักศึกษา โรงเรี ยน
เอกชนโดยสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยน –
นัก ศึ ก ษา ได้บ าเพ็ญ ประโยชน์ ต่ อ สั งคม และเพื่ อ เป็ นการสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ กับ นัก เรี ย น – นัก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชน กาหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 สิ งหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
5.วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยน – นักศึกษา ได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2.เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั นักเรี ยน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
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3. สร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรี ยน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ลาพูน
6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
6.1 นักเรี ยน – นักศึกษา โรงเรี ยนเอกชน จานวน 9 วิทยาลัย (วิทยาลัยละ 35 คน)
เชิงคุณภาพ
6.2 นักเรี ยน – นักศึกษา ร้อยละ 100ได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
6.3 นักเรี ยน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ร้อยละ 100 ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
6.4 นักเรี ยน – นักศึกษา ร้อยละ 100 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1 สิ งหาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
10 ก.ค. 58
-

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิจดั กิจกรรม

15 ก.ค. 58

100

3. ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ

18 ก.ค. 58

100

4. จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

20 ก.ค. 58
1 ส.ค. 58

300
2,500

6. รวบรวมและสรุ ปผลจากแบบประเมิน

2 ส.ค. 58

-

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
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3,000
รวมงบประมาณ
8.งบประมาณจานวน
งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ค่าเขียนโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
100 บาท
ค่าประชาสัมพันธ์
300 บาท
ค่าจัดเตรี ยมเอกสารจัดเตรี ยมสถานที่
300 บาท
ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
2,500 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1. กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ลาพูน จานวน 9 วิทยาลัย
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3. กลุ่มนักเรี ยน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ลาพูน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
2. ร้อยละ 100 นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม
3. ร้อยละ 100 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
-ร้อยละ 80 ของนักเรี ยน-นักศึกษาได้
เอกสารการลงทะเบียน
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
-ร้อยละ 80 ของนักเรี ยน-นักศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ได้สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสังคม
12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.นักศึกษามีความร่ วมมือในการประกอบกิจกรรมการปลูกป่ า
2. นักศึกษาได้บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
3. นักศึกษาสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรี ยน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ลาพูน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
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อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

เลขานุการโครงการ

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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- โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้ านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
งานฉลองคริ สต์มาสและปี ใหม่ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ประจาปี การศึกษา 2558
2.ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมวันคริ สต์มาส ขึ้นทุกปี เป็ นประเพณี ที่ถือว่า
สาคัญสาหรับชาวคริ สต์ คือประเพณีการฉลองวันคริ สต์มาส นับเป็ นประเพณีและเทศกาลที่เป็ นสากลในวันสิ้ น
ปี เก่าและต้อนรับปี ใหม่ ซึ่งวิทยาลัย ฯ ถือปฏิบตั ิดว้ ยการตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และ
ได้รับความร่ วมมือในการทากิจกรรมจากนักศึกษาตลอดมา ได้มีโอกาสทางานร่ วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ และสมควรที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการจัดงานรื่ นเริ งเนื่องในวัน
คริ สต์มาสนี้ ทางวิทยาลัย ฯ ที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ ทุกโรงเรี ยนส่ วนใหญ่จะจัดกิจกรรมเพื่อให้นกั ศึกษาเห็น
ความสาคัญในวันนี้ และนักศึกษาทุกคนร่ วมแสดงความยินดีกบั วันคริ สต์มาส
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสทากิจกรรมด้วยความสมัครใจ
2. เพื่อสร้างความรับผิดชอบร่ วมกัน
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4. เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีการทาบุญร่ วมกัน
5. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
6. เป้าหมาย เชิงประมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 1,125 คน (ครู อาจารย์
บุคลากร จานวน 83 ท่าน นักศึกษา จานวน 1,042 คน)
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 นักศึกษา มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมวันคริ สต์มาส
2. ร้อยละ 80 ได้รับความร่ วมมือจากนักศึกษาทั้งวิทยาลัย
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1-19 ธันวาคม 2558)
ขั้นตอนวิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
1-2 ธ.ค. 58
-

2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม

9 ธ.ค. 58

-

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
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อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักศึกษาทราบ

10-18 ธ.ค. 58

1,000

3. จัดสถานที่

17-18 ธ.ค. 58

5,000

19 ธ.ค. 58

79,000

4.ดาเนินการจัดกิจกรรม

85,000
รวมงบประมาณ
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 85,000 (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ค่าประชาสัมพันธ์
1,000 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์)
ค่าจัดสถานที่
5,000 บาท
ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
79,000 บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
นักศึกษาวิทยาลัย จานวน 1,042 คน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา (ครู และบุคลากร) ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 มีจานวนนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
ร้อยละของอาจารย์ผสู ้ อนและ
การสอบถามความพึงพอใจ
บุคลากรได้รับความร่ วมมือในการ อาจารย์และบุคลากรและ
ประกอบกิจกรรมวันคริ สต์มาส
นักศึกษา

อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
บาท

เครื่ องมือ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
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12. ผลการดาเนินงาน
มีการจัดงานประจาปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาเชียงใหม่ นักศึกษามีการวางแผน และ
เตรี ยมงานทาให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้การทางานเป็ นหมู่คณะ
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
14. การอนุมัตโิ ครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

...............................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
นักศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ช่วงพักกลางวันใต้ตึกสานักงาน
ประจาปี การศึกษา 2558
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2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
ตามแนวการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั ที่มุ่งให้ผเู ้ รี ยน เก่ง ดี มีความสุ ข วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ชยการลานนาจึงได้จดั กิจกรรมการแสดงดนตรี ช่วงพักกลางวันขึ้น
เพื่อเป็ นการสร้างให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูม้ ี
สุ นทรี ยภาพ มีจิตใจอ่อนโยน มีความสนุกสนาน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข อีกประการหนึ่ง
คือเพื่อส่ งเสริ มผูท้ ี่มีความสามารถด้านดนตรี ให้โดดเด่นโดยเฉพาะการได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าผูอ้ ื่นเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจในการฝึ กฝนดนตรี ได้เป็ นอย่างดีอีกทั้งยังเป็ นตัวอย่างสาหรับผูอ้ ื่นในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ผอ่ นคลายหลังจากการเรี ยนในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารกลางวัน
3. เพื่อให้นกั ศึกษารู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
6.1 นักศึกษาของสถานศึกษา จานวน 1,042 คน
เชิงคุณภาพ
6.2 นักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน
6.3 นักศึกษา ของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ผอ่ นคลายหลังจากการเรี ยนในช่วงเวลาก่อนรับประทาน
อาหารกลางวัน

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
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(ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
ขั้นตอนวิธีการ
ระยะเวลา
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
พ.ค. 58

2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม

งบประมาณ
-

พ.ค. 58

-

3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักศึกษาทราบ

10-18 ธ.ค. 58

2,000

4.ดาเนินการจัดกิจกรรม

พ.ค. 58-ก.พ.59

3,000

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข

5,000

8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน บาท 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าประชาสัมพันธ์
2,000 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์)
- ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม (ค่าจัดสถานที่)
3,000 บาท
9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
นักศึกษาของสถานศึกษา จานวน 1,042 คน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
10.1 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาของสถานศึกษา ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
10.2 ร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษาได้รับความสนุกสนาน
10.3 ร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษา ได้ผอ่ นคลายหลังจากการเรี ยนในช่วงเวลาก่อนรับประทาน
อาหารกลางวัน
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11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้รับความ
มีการติดตามการเข้าร่ วม
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
สนุกสนานเพลิดเพลินในช่วงเวลาพัก กิจกรรมของนักศึกษา
กลางวัน
การสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ได้รับชม
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
12.1 นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวันอย่างสนุกสนาน
12.2 นักศึกษาได้รับชมการแสดงดนตรี ช่วยผ่อนคลายในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหาร
12.3 นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ.............................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์ )
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1.ชื่ อโครงการ
:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจัดกิจกรรมงานกรีฑาสี
ณ สนามกีฬา 700 ปี ประจาปี การศึกษา 2558
2.ลักษณะโครงการ
:
โครงการต่ อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4.หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ในปั จจุบนั ได้มุ่งเน้นที่จะส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้
มีการคิดเป็ น ทาเป็ น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่ างกายให้มีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดย
ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึ งความสามารถด้านกรี ฑ าและทางานร่ วมกัน เป็ นหมู่ คณะสี ในฐานะที่
วิทยาลัยฯ เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู ้และวิธีที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนที่เป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มี
การออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่ างไกลจากยาเสพติด ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน ในการร่ วมกิจกรรมทางด้าน กรี ฑาภายในของวิทยาลัย
5.วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรี ฑาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสร่ วมทากิจกรรมทางด้าน กรี ฑา
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ มีระเบียบวินยั รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่ งเสพติด
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1.นักศึกษา จานวน 1,042 คน
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษา ร้อยละ 80 มีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
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2.นักศึกษา ร้อยละ 80 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางด้านกรี ฑาสี และเกิดความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ

7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 7 สิ งหาคม- 4 กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
7-8 ส.ค. 58
-

2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรมกรี ฑาสี

3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทราบ

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
5.ดาเนินกิจกรรมกรี ฑาสี

รวม

10 ส.ค. 58

-

10 – 31 ส.ค. 58

1,000

1- 3 ก.ย. 58
4 ก.ย. 58

15,000
70,000

86,000

8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน
86,000 บาท ( แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน )
ค่าประชาสัมพันธ์
1,000 บาท
ค่าจัดสถานที่
15,000 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรมกรี ฑาสี
70,000 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
บุคลาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 83 ท่าน
นักศึกษา จานวน 1,042 คน

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
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โรงพละศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 นักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรม และมีการจัดเตรี ยมงานกิจกรรมกรี ฑาสี อย่างเรี ยบร้อย
11.การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละของนักศึกษาและ
บุคลากรได้เข้าร่ วมกิจกรรม
กรี ฑาสี

วิธีการประเมิน
มีการติดตามกิจกรรมกรี ฑาสี

เครื่ องมือ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ

การสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากร

12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
การแข่งขันกรี ฑาสี ประจาปี การศึกษา 2558 ณ โรงพละศึกษา 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12.1 นักกีฬาแต่ละสี ได้ร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสิ นของ
กรรมการ
12.2 กองเชียร์ของแต่ละสี ได้ร่วมกันตกแต่ง สแตนเชียร์อย่างสวยงาม
12.3นักกีฬาร่ วมร้องเพลงเชียร์อย่างสนุกสนานและพร้อมเพรี ยงกันตลอดทั้งวันและในงานยังได้มีการ
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี ซึ่งใช้เวลาในการฝึ กซ้อมมาเป็ นอย่างดี เมื่อถึงเวลาแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ของ
แต่ละสี กไ็ ด้โชว์ความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
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ลงชื่อ.................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
:
กีฬาสี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ณ วิทยาลัยฯ ประจาปี
การศึกษา 2558
2. ลักษณะโครงการ
:
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้มุ่งเน้นที่จะส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้มีการคิด
เป็ น ทาเป็ น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่ างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มี นิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจและสังคม โดยให้
ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะสี ในฐานะที่วิทยาลัยฯ
เป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมที่ให้ความรู ้และวิธีที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนที่เป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออก
กาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์และห่ างไกลจากยาเสพติด ซึ่ งเป็ นวิธีหนึ่ งในการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน ในการร่ วมกิจกรรมทางด้าน กีฬาภายในของวิทยาลัยฯ
5. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสร่ วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา
4. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ มีระเบียบวินยั รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย
5. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่ งเสพติด
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6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
6.1 นักศึกษา จานวน 1,042 คน
เชิงคุณภาพ
6.2 นักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
6.3 นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางด้านกีฬาสี และเกิดความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ

7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
1 ก.ค. 58
-

2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักศึกษาทราบ

2 ก.ค.58
2-12 ก.ค. 58

-

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่

6-12 ก.ค. 58

100

5.ดาเนินกิจกรรม (จัดการแข่งขันกีฬาสี )

13-17 ก.ค. 58

1,100

รวม
1,200
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน
1,200 บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
ค่าจัดเตรี ยมเอกสาร/จัดสถานที่ 100 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
1,100 บาท

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
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9. หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
9.1 ครู และบุคลาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 80 ท่าน
9.2 นักศึกษา จานวน 1,042 คน
10. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
10.1 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรมกีฬาสี
10.2 ร้อยละ 90 นักศึกษาได้มีการจัดเตรี ยมงานกิจกรรมกีฬาสี อย่างเรี ยบร้อย
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
-การสอบถามความพึงพอใจ
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมงานวันกีฬาสี
-อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่ วมกิจกรรม
12. ผลการดาเนินงาน
12.1 นักกีฬาแต่ละสี ได้ร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสิ นของ
กรรมการ
12.2 กองเชียร์ของแต่ละสี ได้ร่วมกันเชียร์อย่างสนุกสนาน และร่ วมร้องเพลงเชียร์อย่างพร้อมเพรี ยงกัน
ตลอดเวลาการแข่งขัน
12.3 นักศึกษามีมารยาทในการเชียร์ ความสะอาดเรี ยบร้อยของกองเชียร์ของแต่ละสี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..................................................
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(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1.ชื่ อโครงการ
นักศึกษา ปวช.1 เข้าค่ายน้องใหม่สานใยสัมพันธ์ ณ ค่ายตากสิ นมหาราช
ประจาปี การศึกษา 2558
2.ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4.หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับเข้าค่ายน้องใหม่สานใยสัมพันธ์ ณ
ค่ายตากสิ นมหาราช เชียงใหม่ โดยให้นกั ศึกษาใหม่ได้ทาความรู ้จกั กันและกัน สร้างความสนิทสนม สร้างเจตคติ
ที่ดีต่อสถาบัน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวให้เกิดความคุน้ เคยในการร่ วมกิจกรรมและ
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็ นการสร้างระเบียบวินยั รวมทั้งยังเป็ นการปรับเข้ากับสังคม และ
มีการช่วยเหลือซึ่งกันอีกด้วย
5.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาที่เข้าใหม่ได้มีโอกาสรู ้จกั เพื่อนร่ วมชั้น
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2. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3. เพื่อฝึ กการสร้างความเป็ นระเบียบวินยั
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1.นักศึกษา จานวน 170 คน
2. ครู ผคู ้ วบคุม จานวน 10 ท่าน
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
2.นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางด้านการอยูร่ ่ วมกัน และเกิดความสามัคคีเป็ นหมู่คณะ
3.นักศึกษาร้อยละ 90 ได้ฝึกตนให้เป็ นคนมีระเบียบวินยั

7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 15 สิ งหาคม -6 กันยายน 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฝ่ ายกิจการ
15-16 ส.ค. 58
นักศึกษา
2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และบุคลากรทราบ

4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
5.ดาเนินกิจกรรม
รวม

18 ส.ค. 58
19-28 ส.ค. 58

-

1-5 ก.ย. 58
6 ก.ย. 58

18,000
18,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
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8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน )
ค่าประชาสัมพันธ์
บาท
(ค่าเอกสาร/เอกสารประชาสัมพันธ์/ ค่าประชาสัมพันธ์)
ค่าจัดสถานที่
บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
18,000 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
บุคลาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จานวน 10 ท่าน
นักศึกษา จานวน 170 คน
บุคลากรค่ายตากสิ นมหาราช 15 ท่าน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 90 ของบุคลากรได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ร้อยละ 90 นักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรม และมีการจัดเตรี ยมงานกิจกรรมอย่างเรี ยบร้อย

11.การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม
การสอบถามความพึงพอใจของ - แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมค่ายน้องใหม่สานใย
นักศึกษา
สัมพันธ์ ณ ค่ายตากสิ น
12. ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้มีโอกาสรู ้จกั เพื่อนร่ วมชั้น
2. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3. ฝึ กการสร้างความเป็ นระเบียบวินยั ให้กบั นักศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
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อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

เลขานุการโครงการ

ลงชื่อ.................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ชื่ อโครงการ
ชมรมนันทนาการLCC ประจาปี การศึกษา 2558
2. ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3. ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้เห็นถึงการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริ ญนั้น มีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องมี การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์จึงเป็ นทรัพ ยากรที่ มีคุณ ค่ามากที่ สุด การพัฒ นา
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ทรัพยากรมนุษย์ จึงเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ท้ งั
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาสามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุ ข นันทนาการเป็ นกระบวนการใน
การพัฒ นาประสบการณ์ ห รื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของบุ ค คลหรื อ สั งคมโดยอาศัยกิ จ กรรมต่ าง ๆ เช่ น การ
ประกอบกิ จกรรม การเล่น เกมและเปิ ดโอกาสให้เด็กและเยาวชน มี ความกล้าแสดงออก และการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จะทาให้นกั ศึกษาฝึ กมีการวางแผนในการประกอบกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ หรื อ
การคิดหากิจกรรมต่าง ๆ ที่แปลกใหม่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน เห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมนันทนาการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดาเนินงานตาม
โครงการชมรมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนประจาปี การศึกษา 2558
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินหลังเลิกเรี ยน
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ และคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของนักศึกษา
4. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่ วมกิจกรรมของวิทยาลัย
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
นักศึกษาจานวน 1,042 คน
อาจารย์ฝ่ายดาเนินกิจกรรมนันทนาการ จานวน 2 ท่าน
เชิงคุณภาพ
1.นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
2.นักศึกษา ร้อยละ 90 รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้มีการฝึ กในการวางแผนการประกอบกิจกรรม
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559)
ขั้นตอนและวิธีการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
7 พ.ค. 58
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2.ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม

3.ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักศึกษาทราบ
4.จัดเตรี ยมสถานที่
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม

10 พ.ค. 58

-

15-30 พ.ค. 58
18 พ.ค. 58

-

19 พ.ค. – ก.พ. 59

-

รวมงบประมาณ

-

อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
บาท

8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 8.1 ค่าเอกสาร (เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์)
8.2 ค่าจัดสถานที่ 9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักศึกษามีการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริ มให้นกั ศึกษามีการวางแผน และ
การทากิจกรรมร่ วมกัน
2. ร้อยละ 90 นักศึกษามีความสุ ข มีรอยยิม้ มีเสี ยงหัวเราะจากการประกอบกิจกรรม

11.การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
การสังเกตความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม

เครื่ องมือ
-
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12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษาได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินหลังเลิกเรี ยน
2. นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ และคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยของนักศึกษา
4. ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่ วมกิจกรรมของวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1.ชื่ อโครงการ
การประกวดร้องเพลง L.C.C. Singing Contest ประจาปี การศึกษา 2558

126
2.ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
3.ผู้รับผิดชอบ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
4.หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ได้จดั กิจกรรมการประกวดร้องเพลง L.C.C. Singing Contest การ
ร้องเพลงและเล่นดนตรี เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่ อมัน่ ในตนเองให้กบั เด็กและ
เยาวชน เป็ นการฝึ กสมาธิ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุน้ ให้เยาวชนไทยรักในการร้องเพลงและเล่น
ดนตรี มากขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา โดยฝ่ ายกิจการนักศึกษา เล็งเห็น
ประโยชน์จากการประกวดร้องเพลงให้ความสาคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงได้จดั การประกวดร้องเพลงใน
โครงการ L.C.C. Singing Contest ซึ่งเป็ นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึ งเล็งเห็ นควรจัดโครงการประกวดขึ้น อี กเป็ นประจา ทุ กปี
ภายใต้หัวข้อ “L.C.C. Singing Contest” โดยมีจุดประสงค์สาคัญเพื่อเปิ ดโอกาสให้นัก ศึกษาที่มีความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็ นตัวตนทางด้านการร้องเพลง เป็ น
การเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้มากขึ้น ให้เยาวชนคนรุ่ นใหม่ผูเ้ ป็ นแบบอย่างรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ในการร้องเพลง
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการร้องเพลง ห่างไกลจากยาเสพติด
2. เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้พฒั นาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านการ ร้อง
เพลง ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
3.เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษามีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ผูเ้ ข้าประกวดร้องเพลงไม่นอ้ ยกว่า 10 กลุ่ม
2. ครู และนักศึกษาที่เข้าชมประกวดร้องเพลง จานวน 1,042 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาร้อยละ 100 ที่เข้าร่ วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประทับใจ และมีสานึกที่ดีในการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
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2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู ้และประสบการณ์ในทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น
เห็นคุณค่า
ในตนเอง และมีทกั ษะในการใช้ชีวิตในการห่างไกลยาเสพติด
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม 2558)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
1 ก.ค. 58
100
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2. ขออนุมตั ิจดั กิจกรรม
5 ก.ค. 58
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
3. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาทราบ
6-25 ก.ค. 58
400
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
4.จัดเตรี ยมเอกสาร/จัดเตรี ยมสถานที่
20-28 ก.ค. 58
2,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
29 ก.ค. 58
15,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
บาท
รวมงบประมาณ
17,500
8.ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าเอกสาร
500 บาท
(เอกสารจัดประชุม/ เอกสารประชาสัมพันธ์)
ค่าจัดสถานที่
2,000 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
15,000 บาท
9. หน่ วยงาน/ ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1.กรรมการตัดสิ นการประกวดร้องเพลง จานวน 5 ท่าน
2.ครู และนักศึกษาที่เข้าชมประกวดร้องเพลง จานวน 1,042 คน
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3. ช่างบันทึกภาพการประกวดร้องเพลง จานวน 2 ท่าน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรนักศึกษาของสถานศึกษา ได้เข้าร่ วมการชมการประกวด
2. ร้อยละ 90 ของผูเ้ ข้าประกวดได้ปฏิบตั ิตามกฎและกติกาการประกวด
11. การประเมิงผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของครู และนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมการ มีการติดตามความก้าวหน้าของ -การสังเกต
ประกวดร้องเพลง
นักศึกษาที่เข้าประกวด
-การสอบถามความพึงพอใจ
12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในการร้องเพลง ห่างไกลจากยาเสพติด
2. นักศึกษาได้พฒั นาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน ด้านการร้องเพลง ก่อให้เกิดการ
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม
3.นักศึกษามีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ชื่ อโครงการ
การประกวดเต้นแอโรบิค เพื่อสุ ขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2558
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา มีความมุ่งมัน่ ที่ จะส่ งเสริ มสนับสนุ นและดาเนิ นการในด้าน
สุ ขภาพ ให้กบั นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา ให้มีสุขภาพทางด้านสุ ขภาพกายและสุ ขภาพ
ใจ ให้มีความเป็ นอยูอ่ ย่างมีความสุ ขทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ สติปัญญา โดยต้องการให้
นักศึกษาสามารถดูแลและสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั สุ ขภาพตนเองได้ดว้ ยการออกกาลังกาย สร้างสุ ขภาพเพื่อให้มี
สุ ขภาพพลานามัยดี อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็ นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามา
ในเขตพื้นที่สถานศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย จึงได้มีการจัดการประกวดเต้น แอโรบิคขึ้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา จึงจัดทาโครงการออกกาลังกายสร้างสุ ขภาพ โดยการประกวด
เต้นแอโรบิคขึ้นมา เพื่อให้นกั ศึกษามีสุขภาพร่ างกายและจิตใจที่ดี และกระตุน้ ให้เกิดจิตสานึกในการรักการออก
กาลังกาย โดยการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่ วมโครงการโดยกลุ่มชนะเลิศจะได้รับรางวัล อันจะเป็ นแนวทางใน
การสร้างให้สุขภาพเข้มแข็งต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาสร้างสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจที่ดี
2. เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นทีสถานศึกษา
4. เพื่อให้นกั ศึกษาสนใจดูแลสุ ขภาพตนเองให้มากขึ้น
เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปี ที่ 1 จานวน 323 คน
เชิงคุณภาพ
1.เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา ร้อยละ 100 ที่สนใจ มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2.นักศึกษาร้อยละ 100 เข้าร่ วมแข่งขันประกวดเต้นแอโรบิค มีสุขนิสัย สุ ขภาพกาย และสุ ขภาพจิตที่ดี
7.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ 2559)
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.จัดประชุมเพื่อรวมกันวางแผนงานการดาเนินงาน
1 ก.พ.59
100
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
โครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
2.จัดทาโครงการเพื่อนาเสนอเพื่อขอการอนุมตั ิ
5-10 ก.พ.59
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
งบประมาณ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นกั ศึกษา ของวิทยาลัย
11-24 ก.พ. 59
100
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
4.จัดเตรี ยมเอกสาร /แบบประเมิน จัดเตรี ยมสถานที่
25 ก.พ. 59
2,000
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม
26-27 ก.พ. 59
100
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
รวมงบประมาณ
2,300
บาท
8. ประมาณการค่าใช้ จ่าย
งบประมาณจานวน 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน)
1.ค่าเอกสารจัดการประชุม
100 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์/แบบประเมิน)
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2. ค่าจัดสถานที่
2,000 บาท
3. ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
1000 บาท
9.หน่ วยงาน/ผู้ที่เกีย่ วข้ อง
1.นักศึกษาที่เข้าประกวด จานวน 323 คน
2.คณะกรรมการตัดสิ นการประกวด 5 ท่าน
10.ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1.ร้อยละ 80 ของจานวนนักศึกษาได้เข้าร่ วมประกวดเต้นแอโรบิค
2. ผลการประเมินการทดสอบนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
11.การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วดั ความสาเร็ จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน
เครื่ องมือ
ร้อยละของนักศึกษาได้เข้าร่ วม -มีการติดตามความก้าวหน้าของ -แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิค นักศึกษา
-การสอบถามความพึงพอใจของ
กิจกรรม
12.ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1.นักศึกษาได้สร้างสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจที่ดีข้ ึน
2. นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.ป้องกันยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่ สถานศึกษา
4. นักศึกษาสนใจดูแลสุ ขภาพตนเองให้มากขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุ เทพ แก้วจรัญ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
ที่ปรึ กษาโครงการ
อ.พวงพลอย ขันเลข ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ
อ.วลัยลักษณ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา
เลขานุการโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ

132
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวบงกช ชัยพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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บทที่ 4
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน

กรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไว้ดังนี้
1. การกำกับ ติดตาม (Monitoring)
1.1 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงานและประเมินผล
1.2 จัดทำรูปแบบการกำกับติดตามงาน โดยจัดเตรียมเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการกำกับติดตามในทิศทางเดียวกัน
1.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม/งาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งบประมาณและระยะเวลา
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
2.2 ดำเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. การรายงานผล (Reporting)
3.1 รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน
3.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา วิทยาลัยสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
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แบบประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ/กิจกรรม/งาน
ในแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีการศึกษา 2558
1. แผนงาน

 1. การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
 3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
 5. ปลูกฝังจิตสำนึกฯ
 7. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฯ
 4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ
 6. การประกันคุณภาพฯ

2. โครงการ/กิจกรรม/งาน
3. ผู้รับผิดชอบ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจในผลสำเร็จของผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
3. งบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
4. ความร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
5. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง

ผู้ประเมิน
)
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/

/

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2558
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. สนับสนุน/ส่งเสริม ให้ครูไปศึกษา
อบรมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาครู
3. โครงการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม
6. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณสถานศึกษา
7. งานจัดผังอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
8. งานประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์และการ
ใช้อาคารสถานที่
9. โครงการจัดซื้อ/ซ่อมบำรุง/พัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี
10. การประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
11. โครงการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
12. งานการจัดระบบดูแลผู้เรียน
13. งานบริหารความเสี่ยง
14. แผนงาน/โครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.
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15. แผนงาน/โครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
18. โครงการฝึกงานตามหลักสูตร
19. โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย
20. งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ครูและผู้เรียน
ประจำปี
21. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
22. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก
23. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
24. โครงการจัดเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก
25. งานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
26. งานวัดผลผู้เรียน
27. งานประเมินระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน
28. งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
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