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แผนปฏิบตั ิ งาน
ปี การศึกษา 2559
คุณธรรมเด่น เน้ นวิชาการ เชี่ยวชาญ
ทักษะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เลขที่ 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม (เจ็ดยอด) ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร (053)210057-8
โทรสาร (053)225181

2
คานา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้จดั ทาแผนปฏิบตั งิ าน ประจาปี การศึกษา 2559
เพื่อ เป็ นแผนปฏิบ ัติง านพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การศึก ษาของวิท ยาลัย ฯ โดยจัด ท าในรูป ของ
โครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ จาแนกตามเป้ าหมายของวิทยาลัย ฯ แผนปฏิบตั ิงานฉบับนี้ 4 บท
ได้แก่ ข้อมูล ภาพรวมของสถานศึกษาทิศทางการพัฒ นาคุณ ภาพสถานศึกษา รายละเอียดของ
โครงการ กิจกรรม การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
วิทยาลัยฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแผนปฏิบตั งิ านฉบับนี้จะทาให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ ระยะเวลา
ในการติดตามตรวจสอบ ผูต้ ดิ ตามตรวจสอบ เพือ่ นาไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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1. ข้อมูลทัวไปของสถานศึ
่
กษา
1.1 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 98/12 หมูท่ ่ี 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง 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 เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
1.4 เปิ ดสอนตัง้ แต่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.)
2. ลักษณะชุมชน
สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลกั ษณะเป็ นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา ตัง้ อยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่
ในการกากับดูแลของเทศบาลตาบลช้างเผือก ทิศเหนือติดกับธุรกิจทีพ่ กั ท่าจีนบูตคิ เฮ้าส์ ทิศใต้ตดิ
กับวัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจทีพ่ กั ชัวคราว
่
หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล
วิท ยาลัย เทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนา อยู่ในชุ ม ชนย่ านวัด เจ็ด ยอดอาณาเขตบริเวณ
ใกล้เคียงกับที่ตงั ้ ของวิทยาลัย ฯ ได้แก่ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติจงั หวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหา
วิ
ห
า ร
( วั
ด
เ จ็
ด
ย
อ
ด
)
วัดข่วงสิงห์ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภ าค
พายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีตารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิ ชยการลานนาเชียงใหม่ ได้
ก่อตัง้ ขึน้ โดย บริษทั เชียงใหม่การศึกษาจากัด ซึง่ คณะกรรมการบริหารได้มอี ุดมการณ์และเจตจานง
ทีจ่ ะให้ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็ นสถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพและความสมบูรณ์สงู สุดทัง้
ท
า
ง
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
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โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้รบั ใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิ ดทา
การสอนในปี การศึกษา 2528 โดยตัง้ อยูเ่ ลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มี
พืน้ ที่ 8 ไร่เศษ จากสถิตกิ ารรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่ามีจานวนนักเรียนนักศึกษาเพิม่ มากขึน้
ทุกปี ทาให้สถานทีเ่ ดิมคับแคบไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้อกี ต่อไป ดังนัน้ ในปี
การศึกษา 2533 จึงได้ทาการย้ายโรงเรียน มายังสถานทีแ่ ห่งใหม่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพ
ธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มพี น้ื ที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนา
รุณ อาคารแมททิว และอาคารสานักงาน อาคารทุกหลังได้ทาการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ โรงเรียนฯ
มีหอ้ งประชุมหลายขนาด ซึง่ สามารถบรรจุผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ตงั ้ แต่ 20 ถึง 1,500 คน และมีสนาม
วอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล สนามเซปั กตะกร้อรวมทัง้ สนามฟุตซอล บรรยากาศภายใน
โรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็ นอย่างยิง่ โรงเรียนฯ ได้จดั อุปกรณ์การเรียนการสอนไว้
อย่างครบครันและทันสมัย
ปั จจุ บ ั น โรงเรีย นพณิ ช ยการลานนาเชี ย งใหม่ ได้ เปลี่ย นชื่ อ เป็ นวิท ยาลัย เทคโนโลยี
พาณิ ช ยการ ลานนาตามใบอนุ ญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่ อ ภาษาอัง กฤษ LANNA
COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE ผูบ้ ริห ารวิท ยาลัยฯ ประกอบด้ว ย ดร.วัช ระ ตัน
ตรานนท์ เป็ น ผู จ้ ดั การ นางสาวกุล วดี เกีย รติไ ชยากร เป็ น ผู ร้ บั ใบอนุ ญ าต และ นางคนึง นิจ
พรหมเนตร เป็ นผูอ้ านวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิ ดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิ ชา
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
วิท ยาลัยฯ มีเป้ าหมายคือ นัก เรียนนัก ศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจาก วิท ยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ชยการลานนาจะต้องเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ มีคุณ ธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะนา
ความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพไปรับใช้สงั คมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น
เน้นวิชาการ เชีย่ วชาญทักษะ” และคาขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE”
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4. โครงสร้างการบริ หารงาน
วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ผูจ้ ดั การ

ผูร้ ับใบอนุญาต

ผูอ้ านวยการ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายแผนพัฒนาการศึกษา

ฝ่ ายวิชาการ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายปกครอง
ฝ่ ายปกครอง

ฝ่ ายสานักงาน
และบริ การ
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5. สภาพทัวไปของสถานศึ
่
กษา
1. ข้อมูลวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ชื่อวิ ทยาลัย
ชือ่ เต็มภาษาไทย
อักษรย่อ
ชือ่ เต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ

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

เพลงประจาวิ ทยาลัย
มาร์ชพณิ ชยการลานนา
L.C.C. MARCH
มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา
เพียรฝึกวิชาพัฒนาสูต่ น
ด้วยเกียรติศกั ดิ ์ศรีกฬี าเราก็เข้มแข็ง
เราทันสมัยในนันทนาการ
เรือ่ งการศาสนาฟ้ าบันดาล
ด้วยดวงจิตมุง่ หวังทัง้ ดวงมาลย์
มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา
เรียนเพือ่ สร้างสรรค์สงั คมสุขสมใจ

เรามุ่งมันในการศึ
่
กษา
ดังสากลเจริญก้าวไกล
เราร่วมแรงกันชูธงชัย
ฝึกชานาญการดีเด่นดัง
การน้อมนาคาสอนสัง่
พร้อมการเรียนเพียรสัมพันธ์
เรียนวิชาพาตนสูฝ่ ั น
พัฒนาชาติไทยไชโย
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สัญลักษณ์ของวิ ทยาลัย
วิท ยาลัยเทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนา (L.C.C.) เป็ น สถาบัน การศึกษาที่เป็ น แหล่งปั ญ ญา
วิช าชีพ และเป็ น สถานอบรมคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่อ สร้างคนดีมีค วามสามารถไปรับ ใช้ส งั คม และ
ประเทศชาติ

สีฟ้า – ทอง
สัญลักษณ์

เป็ นสีประจาวิทยาลัยฯ เป็ นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการ
และความรุ่งเรือง
ดวงอาทิตย์ หมายถึงความรุง่ เรือง
ดอกไม้
หมายถึงงดงามน่าชืน่ ชม
สามเหลีย่ ม หมายถึงความถาวรขณะทีเ่ คลื่อนไหว
แหย่งช้าง
หมายถึงการค้าธุรกิจพาณิชย์
ตะเกียงน้ามัน หมายถึงปั ญญาความรูท้ กั ษะ
ตาชัง่
หมายถึงความซื่อสัตย์
ใบมะกอก
หมายถึงชัยชนะหรือความสาเร็จ
งาช้างคู่
หมายถึงสิง่ ทีม่ คี ุณค่ามีความอดทนแข็งแรง
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วิ สยั ทัศน์
มุ่งมันจั
่ ดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
อัตลักษณ์
วินยั ดี วิชาการเด่น
นโยบาย
จัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้ นักเรียนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการ ลานนา จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบ
ปรัชญาและคาขวัญของวิ ทยาลัยฯ
ปรัชญาของวิทยาลัย ฯคือ “คุณ ธรรมเด่น เน้ นวิ ชาการ เชี่ ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตัง้
วิทยาลัยฯมีความเชื่อว่าการให้การศึกษาทีด่ แี ก่เยาวชน เป็ นการสร้างรากฐานชีวติ ทีม่ นคงกล่
ั่
าวคือผูท้ ม่ี ี
การศึกษาย่อมมีสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบตั ไิ ปในทางทีด่ งี าม
คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็ นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ุณค่า และ
มีคุณ ภาพให้มคี ุณ ธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
เน้ นวิ ชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒ นานักเรียนนักศึกษาให้มคี วามรู้ทงั ้ ทางด้านวิชาการ และ
วิชาชีพ เพือ่ นาความรูไ้ ปพัฒนางานและตนเอง
เชี่ ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มกี ารฝึ กฝนทักษะวิชาชีพ เกิด
ความเชีย่ วชาญเพือ่ นาทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาความรูท้ างวิชาการ
และทักษะวิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ได้

10
คาขวัญของวิทยาลัยฯ “LEARN TO SERVE” คือการนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ต่อตนเอง และสังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ที่เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์สงั คมให้ดขี น้ึ
การจัดการศึกษา
1. ระดับ ประกาศนี ยบัต รวิช าชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม และอุต สาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจาแนกเป็ น 5 สาขาได้แก่
1.1 สาขาการบัญชี
1.2 สาขาการตลาด
1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.4 สาขาภาษาต่างประเทศ
1.5 สาขาการท่องเทีย่ ว
การเรียนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ ว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจาแนกเป็ น 5 สาขาได้แก่
2.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.2 สาขาวิชาการตลาด
2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
2.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเทีย่ ว
การเรี ย นในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั น้ สู ง (ปวส.) ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาในระดั บ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ ชัน้ สูง หากส าเร็จ การศึก ษาในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) จะใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี หากสาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปี กบั
2 ภาคฤดูรอ้ น
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงนัน้ หลักสูตรมุ่งให้
ผู้เรียนเป็ น ผู้มีท กั ษะเพื่อเป็ น พื้น ฐานในการท างาน สาหรับ วิท ยาลัยเทคโนโลยีพ าณิ ชยการลานนา
นอกจากจะจัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชัน้ แล้ว ทาง
วิทยาลัยฯ ยังได้เพิม่ การสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดดี และคอมพิวเตอร์
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบตั จิ ริง สามารถนาไปใช้ใน
การศึกษาต่อภายหน้าเป็ นการสร้างโอกาสทีจ่ ะศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้
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2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
จานวนนักเรียนนักศึกษา และห้องเรียนจาแนกตามปลักสูตร ประเภทวิ ชา สาขาวิ ชา สาขางาน ที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา 2558

หลักสูตร/
ประเภทวิ ชา

สาขาวิ ชา

ปวช.
พาณิชยกรรม

พณิชยการ

อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
ปวส.
บริหารธุรกิจ

การท่องเทีย่ ว

อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว

สาขางาน

จานวน
ห้องเรียน
ที่ได้รบั
อนุญาต

ชัน้ ปี ที่ 1
นักเรียน
ชา
ย

หญิ ง

รวม

ห้อง

จานวนผูเ้ รียนและห้องเรียน
ชัน้ ปี ที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3
นักเรียน
นักเรียน
ห้อง
ชาย หญิ ง รวม
ชาย หญิ ง รวม

ห้อง

รวม
ห้องเรีย
น

บัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
การท่องเทีย่ ว

21
12
15
9
9

7
3
11
6
3

53
9
9
26
43

60
12
20
32
46

2
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
1
1
2

4
2
6
2

116
10
19
35

120
12
25
37

3
1
1
1

-

-

-

-

6
3
3
3

การท่องเทีย่ ว

-

6

6

37

43

1

5

31

36

2

-

-

-

-

4
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หลักสูตร/ประเภทวิ ชา

สาขาวิ ชา

สาขางาน

จานวนห้องเรียน
ที่ได้รบั อนุญาต

จานวนผูเ้ รียนและห้องเรียน
ชัน้ ปี ที่ 1
ชัน้ ปี ที่ 2
ชัน้ ปี ที่ 3
นักเรียน
ห้อง นักเรียน ห้อง
นักเรียน ห้อง

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
เป้ าหมายจานวนนักเรียนนักศึกษา ปี การศึกษา 2559 (ปี
ปวช.
พณิชยการ
ต่อไป)
พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ปวส.
บริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว

การท่องเทีย่ ว
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว
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บัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศ
การท่องเทีย่ ว
-

21
12
15
9
9

120
40
80
80
80

3
1
2
2
2

60
12
20
32
46

2
1
1
1
2

43
8
21
38
26

1
1
1
1
1

18
12
14
6
6

40
20
20
40
30

1
1
1
1
1

99
42
36
55
43

3
1
1
2
1

-

-
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา
จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒวิ ชิ าชีพครู และอายุงานเฉลีย่
จานวน (คน)
เพศ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อายุงาน

ตา่ กว่า ป.ตรี

ผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิ

หญิ ง

รวม

ชาย

ตาแหน่ ง

ระดับการศึกษาสูงสุด

ผูร้ บั ใบอนุญาต
ผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการ
ครูประจาการ
ครูอตั ราจ้าง
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
เจ้าหน้าทีท่ ะเบียน
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล
เจ้าหน้าทีก่ องทุนฯ
นักการ/ภารโรง

1
1
1
59
2
6
4
1
2
8

1
14
1
1
4

1
1
45
2
5
3
1
2
4

2
8

45
2
6
4
1
2
-

1
1
12
-

1
-

1
1
1
50
2
6
4
1
1
-

5
31
1
16
28
17
21
20
9
16

รวม

85

21

64

10

60

14

1

67

16

วิ ชาชีพครู*

* หมายถึงวุฒปิ ริญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ / ป.บัณฑิต
• มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพทีส่ าเร็จการศึกษา จานวน 55 คน (ร้อยละ 93.22)
• มีครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพทีส่ าเร็จการศึกษา จานวน 4 คน (ร้อยละ 6.78 )

เฉลี่ย
(ปี )
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนาตัง้ อยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ดยอด)
ต าบลช้างเผือ ก อ าเภอเมือ ง จังหวัด เชีย งใหม่ 50300 โทร. (053)210057–8 โทรสาร (053)225181
ชือ่ เว็บไซต์ www.lcc.ac.th
มีอาณาบริเวณ 16 ไร่เศษ มีอาคารจานวน 5 หลังได้แก่
1. อาคาร “อานวยการ” 3 ชัน้ ประกอบด้วย
– ห้องประชุมใหญ่สามารถจุผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ 1,500 คน
– ห้องประชุมเล็กสามารถจุผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ 30 คน
– ห้องธุรการ
– ห้องการเงิน
– ห้องทะเบียน–วัดผล
– ห้องวิชาการ
– ห้องพยาบาล
– ห้องพักครูจานวน 2 ห้อง
– ห้องกองทุนเงินกูเ้ พือ่ การศึกษา
– โรงอาหาร
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2. อาคาร “สามัคคี” 3 ชัน้ ประกอบด้วย
– ห้องเรียนจานวน 13 ห้อง
– ห้องปฏิบตั กิ ารบัญชี
– ห้องปฏิบตั กิ ารตลาด
– ห้องปฏิบตั กิ ารพิมพ์ดดี
– ห้องแนะแนว
– ห้องวิชาการ
– ห้องงานปกครอง
– ชมรมนักร้องประสานเสียง
– ห้องประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร
– ห้องจาหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชัน้ ประกอบด้วย
- ห้องเรียนจานวน 31 ห้อง
- ห้องพักครูจานวน 2 ห้อง
- ห้อง LCC Youth Corner 1 ห้อง
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4. อาคาร “แมททิว” 5 ชัน้ ประกอบด้วย
– ห้องเรียนจานวน 25 ห้อง
– ห้องปฏิบตั งิ านสานักงานจานวน 6 ห้อง
– ห้องพักครูจานวน 1 ห้อง

5. อาคาร “สานักงาน” 5 ชัน้ ประกอบด้วย
- ห้องเรียนจานวน 13 ห้อง
- ห้องพักครูจานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบตั งิ านสานักงาน 24 ห้อง
- ห้องสมุด
- ห้องประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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- ห้องแสดงนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
- โรงอาหาร , มินิมาร์ท
- ลานจอดรถยนต์ใต้ดนิ สามารถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน

6.

ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
1. ผูส้ าเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายใน 1 ปี
2. ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นในการทางาน
3. ผูเ้ รียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ
4. ผลงานทีเ่ ป็ นโครงการทางวิชาชีพหรือสิง่ ประดิษฐ์ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้นาไปใช้
ประโยชน์
5. ผลงานทีเ่ ป็ นนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูทไ่ี ด้
นาไปใช้ประโยชน์
6. ผลการให้บริการและวิชาชีพทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน
7. ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
8. ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
8.1 ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษา
8.2 ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา
9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค่าคะแนน

ระดับคุณภาพ

4.27

ดี

4.78
3.06
1.52

ดีมาก
พอใช้
ต้องปรับปรุง

1.53

ต้องปรับปรุง

2.78
2.78
8.50
(4.50)
(4.00)
4.00
3.00

พอใช้
พอใช้
ดี

ดี
พอใช้
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11. ผลการบริหารความเสีย่ ง
12. ผลการสร้างการมีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพ
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา
14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นหรือจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริ ม
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู
17. การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
18. การสร้างการมีสว่ นร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งขีม้ าตรการส่งเสริ ม
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้

3.17
4.00
5.00
48.39

พอใช้
ดี
ดีมาก

9.84

ดีมาก

(5.00)
(4.84)
9.84
4.35
4.50
4.50
4.34
17.68
75.91

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี

7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พฒ
ั นาทักษะผูเ้ รียนด้านผลงานทีเ่ ป็ นโครงงานทาง
วิชาชีพหรือสิง่ ประดิษฐ์ ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้นาไปใช้ประโยชน์ และยกระดับคุณภาพไปสูน่ วัตกรรมเพือ่ การ
แข่งขันในระดับจังหวัด ภูมภิ าค และระดับชาติต่อไป รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้นาผลงานไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2. อบรมให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน สิง่ ประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขัน้ ตอน โดยกาหนดแนวคิด ทีม่ าของปั ญหา กาหนดวัตถุประสงค์ และวิธกี ารดาเนินงานที่
ถูกต้องตามวิชาการ มีการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ อ้างอิง
ผลงานของตนเองตลอดจนประเมินผลจากการนาไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนา
สาหรับผูส้ นใจหรือผูเ้ รียนในรุน่ ต่อ ๆ ไปในการพัฒนาต่อยอด
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บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งมันจั
่ ดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
อัตลักษณ์
วินยั ดี วิชาการเด่น
พันธกิ จ
1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. ส่งเสริมการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั ของครูและนักศึกษา
4. ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพ
5. ส่งเสริมการปลูกฝั งจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องสังคม
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
7. พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม ความรูแ้ ละสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ
เป้ าหมาย
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นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินยั พร้อมทีจ่ ะนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพไปรับใช้สงั คม
นโยบาย
จัดการเรียนการสอนเพือ่ ให้ นักศึกษาทีจ่ บการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบ

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปี ต่อไป)
วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
1. ประมาณการรายรับ
33,955,000
เงิ นงบประมาณ ปี 2559 (ปี ต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั 33,955,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
23,387,000
เงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล
5,934,000
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1,336,000
เงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
144,000
รายได้อ่นื
3,154,000
2. ประมาณการรายจ่าย
33,643,000
งบบุคลากร
21,999,000
- เงินเดือน
19,430,000
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- เงินประจาตาแหน่ง
206,000
- เงินเดือนนักการ
818,000
- ค่าตอบแทน
1,545,000
งบดาเนิ นงาน
3,869,000
- ใช้สอย
2,419,000
- วัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ่ การเรียน
950,000
- ค่าวัสดุฝึก ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 500,000
งบค่าสาธารณูปโภค
1,950,000
- ค่าสารธารณูปโภค
1,950,000
งบลงทุน
2,843,000
- ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
669,000
- ครุภณ
ั ฑ์ทวไป
ั่
674,000
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
1,500,000
งบเงิ นอุดหนุน
2,982,000
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
1,336,000
- เงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
144,000
- ทุนการศึกษา
1,502,000
3. งบสารอง
312,000
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สรุปงบหน้ ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงิ นปี ตามแผนปฏิ บตั ิ การ (ปี 2559) เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่าธ
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

รายได้ค่าธรรมเนี ยมการ

เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล
ปวช. ปวส.

ระยะ
สัน้

สิ่ ง
ประดิ ษฐ์ รวม
.........

งบบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง
เงินเดือนนักการ
งบดาเนิ นงาน
ค่าตอบแทน
ค่าสอนซ่อมเสริม
เงินสมทบ 3 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าอาหารกลางวันครู
ค่าสอนภาคฤดูรอ้ น
ค่าล่วงเวลาปิ ดเทอม
ค่านิเทศนักเรียน
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายอบรม

รายได้เงิ น
อุดหนุนจาก
รัฐบาล
5,934,000

รายได้
ค่าธรรมเนี ยม

1.
โครงการ
.................

20,454,000
13,496,000
206,000
818,000
7,125,000
1,545,000
89,000
440,000
14,000
424,000
165,000
380,000
33,000
2,919,000
140,000

สรุปงบหน้ ารายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงิ นปี ตามแผนปฏิ บตั ิ การ (ปี 2559) เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่า
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล
ปวช. ปวส.

ระยะ
สัน้

สิ่ ง
รายได้เงิ น
ประดิ ษฐ์ รวม อุดหนุน
.........
จากรัฐบาล

รายได้ค่าธรรมเนี ยมกา
รายได้
ค่าธรรมเนี ยม

1.
โครงการ
.................
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ค่าวารสาร,หนังสือห้องสมุด
ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุนกั เรียน
ค่าใช้จ่ายห้องพยาบาล
ค่าทาบัตรประจาตัวนักเรียน
ค่าบารุงสมาคมโรงเรียนเอกขน
ค่าน้ามันรถยนต์
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการแนะแนว
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอื่น ๆ
ค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ค่าภาษีรถยนต์
ค่าบริจาคและการกุศล
ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สนิ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าสอบบัญชี
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าสวัสดิการครู
ค่าใช้จ่ายการสอนภาษาอังกฤษ
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน
ค่าวัสดุสน้ิ เปลือง
ค่าเบีย้ เลีย้ ง

100,000
172,000
10,000
5,000
15,000
65,000
20,000
500,000
36,000
205,000
15,000
50,000
150,000
35,000
สรุปงบหน้ ารายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงิ นปี ตามแผนปฏิ บตั ิ การ (ปี 2559) เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่า
เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนี ยมการ
รายได้เงิ น
1.
สิ่ ง
รายได้
ระยะ
ปวช. ปวส.
ประดิ ษฐ์ รวม อุดหนุน
โครงการ
สัน้
ค่าธรรมเนี ยม
.........
จากรัฐบาล
.................
30,000
50,000
50,000
156,000
200,000
100,000
700,000
80,000
15,000
20,000
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ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์
ค่าสารธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าน้าประปาและบาดาล
ค่าโทรศัพท์
งบลงทุน
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ทวไป
ั่
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
งบเงินอุดหนุน

711,000
421,000
205,000
85,000
1,950,000
1,837,000
สรุปงบหน้ ารายจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

วิ ทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงิ นปี ตามแผนปฏิ บตั ิ การ (ปี 2559) เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค
เงิ นอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนี ยมก
สิ่ ง
รายได้เงิ น
ระยะ
รายได้
1. โครงการ
ปวช. ปวส.
ประดิ ษฐ์ รวม อุดหนุนจาก
สัน้
ค่าธรรมเนี ยม .................
.........
รัฐบาล
38,000
75,000
2,843,000
669,000
674,000
1,500,000
2,982,000

เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนเพือ่ ช่วยเหลือ ค่าอุปกรณ์
ของนักเรียน
ทุนการศึกษา
งบรายจ่ายอื่น

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ดาเนิ นการในปี การศึกษา 2559

1,336,000
144,000
1,502,000
500,000
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แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)
แผนงานที่ 1
การบริหารจัด
การศึกษา
อาชีวศึกษา

โครงงาน/กิจกรรม/งาน
1. งานสนับสนุน/ส่งเสริม ให้ครู
ไปศึกษาอบรมเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
- โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้คุณครูไปอบรม/
สัมมนา เพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพครู
2. งานพัฒนาครู
ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
- โครงการพัฒนาครูของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ได้รบั
ทุนการศึกษาหรือทุนวิจยั
3. งานการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
3.1 แลกเปลีย่ นครู
- โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถาบัน (การ
แลกเปลี่ยนครู)
3.2 ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
- โครงการ LCC Youth
Corner (องค์การพีเอช-เจ
แปน)
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
อบรม/สัมมนา
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแบะจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ให้ครูผสู้ อนและ
บุคลากรสายสนับสนุน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละ ของครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา
ร้อยละ 80

ร้อยละ 5

20,000

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

20,000

1. ร้อยละ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
ร้อยละ 5

ร้อยละ 80

9,000

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

19,000
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แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิจกรรม/งาน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม
5.1 ตรวจสุขภาพประจาปี
- โครงการส่งเสริมและตรวจ
สุขภาพบุคลากรของ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
5.2 จัดกองทุนกู้ยืม

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิจกรรม/งาน
6. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณสถานศึกษา
- โครงการจัดทำห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาจีนและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- โครงการจัดทำห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. งานจัดผังอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ

8. งานประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์และ
การใช้อาคารสถานที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

งบประมาณ

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม
ร้อยละ 100

เป้าหมาย

61,000

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

งบประมาณ

1. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สวยงาม
มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อม

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ
ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00

60,000

1. จัดผังการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ

1. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม/ภูมิ
ทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ของครู บุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย 3.15
– 5.00

1,000

1,000
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9. งานการจัดซื้อ/ซ่อมบำรุง/
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิจกรรม/งาน
10. งานประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดหา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์
11. โครงการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย
11.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- โครงการอบรมความรู้เรื่อง
งานมัคคุเทศก์จากวิทยากร
ภายนอก

11.2 สถานประกอบการ

มีการจัดหาวัสดุ 1. จัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
และคอมพิวเตอร์ การศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมาย
ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย
3.51 – 5.00
ร้อยละ 80

จำนวนสถาน
ประกอบการ
มากกว่า 20 แห่ง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00
1. ร้อยละของจำนวนสาขางานที่เปิดสอนมีการ
จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน

1,000

งบประมาณ

1,000

2. มีจำนวนสถานประกอบการทั้งในและหรือ
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา

ได้รับการ
3. มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5
ทรัพยากรทาง
รายการ
การศึกษามากกว่า
5 รายการ

1,000

11.3 ทรัพยากรอื่น ๆ
แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมา
ณ
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แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย

12. งานการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
12.1 ปฐมนิเทศ
- โครงการปฐมนิเทศสานใย
มีการปฐมนิเทศ
สายสัมพันธ์
ผูเ้ รียนจัดพบครูท่ี
12.2 แต่งตัง้ ทีป่ รึกษา
ปรึกษาและมี
12.3 ระบบเครือข่าย
เครือข่าย
ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง
- โครงการประชุมผูป้ กครอง
นักเรียนนักศึกษาใหม่
12.4 ระบบดูแลผูเ้ รียน กลุ่ม
มีระบบดูแล
เสีย่ งและส่งเสริมผูเ้ รียน
ผูเ้ รียนกลุ่มเสีย่ ง
และส่งเสริม
ผูเ้ รียน
13. งานบริหารความเสีย่ ง
13.1 ด้านความปลอดภัย
13.2 ด้านการทะเลาะวิวาท
13.3 ด้านสิง่ เสพติด
13.4 ด้านสังคม
13.5 ด้านการพนันและการ
มัวสุ
่ ม
- โครงการลด ละ เลิก สาร
ความเสีย่ งลดลง
เสพติด ของกลุ่มนักเรียน
อย่างน้อย 3 ด้าน
นักศึกษา
- โครงการ L.C.C. รณรงค์
ควบคุมป้ องกันโรคไข้
เลือดออกในสถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ (ตรวจสุขภาพ
ประจาปี )
14. แผนงาน/พัฒนาสถานศึกษา
ร้อยละ 75
ทีส่ อดคล้องกับปรัชญา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมา
ณ

1. มีการปฐมนิเทศผูเ้ รียนจัดให้นกั ศึกษาพบครู
ทีป่ รึกษาและมีเครือข่ายผูป้ กครองร่วมกันดูแล
ผูเ้ รียน

3. มีระบบดูแลผูเ้ รียนกลุ่มเสีย่ งและส่งเสริม
ผูเ้ รียน

22,590

ต
ก

1,000

ต
ก

1,000

ต
ก

1. บริหารความเสีย่ งได้ลดลง

1. ระดับความพึงพอใจของประชาคมใน
สถานศึกษาและประชาคมทีม่ รี ะดับความพึง

1,000
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แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย

วิสยั ทัศน์และพันธกิจ

15. แผนงาน/พัฒนา
สถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
- โครงการอบรมเชิง
ร้อยละ 75
ปฏิบตั กิ าร การประกัน
คุณภาพภายในและ
ภายนอก
16. โครงการพัฒนาหลักสูตร
มีการพัฒนา
แผนงานที่ 2
ฐานสมรรถนะ
หลักสูตร
หลักสูตรและ
- โครงการอบรมเชิง
กระบวนการเรียน
ปฏิบตั กิ ารทาแผนสมรรถนะ
การสอนตาม
(Project-based Learning :
ร้อยละ 50
มาตรฐาน
PJBL)
อาชีวศึกษา

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน
17. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
17.1 การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้
17.2 งานจัดการเรียนรูต้ าม
แผน
- จัดทาแผนจัดการ

เป้ าหมาย

ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
พอใจต่อแผนงานและการปฏิบตั ติ ามแผน
สอดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์และพันธกิจอยู่
ในระดับดี
1. ระดับความพึงพอใจของประชาคมใน
สถานศึกษาและประชาคมทีม่ รี ะดับความพึง
พอใจต่อแผนงานและการปฏิบตั ติ ามแผน
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอยูใ่ น
ระดับดี

1. มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ร้อยละของจานวนสาขางานทีจ่ ดั การเรียน
การสอนมีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาทีพ่ ฒ
ั นาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้
4. ครู เขียนแผนสมรรถนะ และมีแผน
สมรรถนะในรายวิชาที่ วิทยาลัยฯ ได้จดั ทา
การเรียนการสอน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของจานวนครูผสู้ อนทัง้ หมดใน
สถานศึกษาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาทีม่ งุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพ
2. ร้อยละของรายวิชาทีส่ อนของครูผสู้ อน
2.1 จัดการเรียนรูต้ ามแผนจัดการเรียนรูฐ้ าน
สมรรถนะ

งบประมา
ณ

13,200

ม

7,200

พ
แ
พ
6

งบประมา
ณ

1,000

1,000

พ.
พ.
60

พ.
พ.
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เรียนรู้
- วิจยั ในชัน้ เรียน
จัดทาวิจยั ใน
ชัน้ เรียน 1
รายวิชา/ปี
การศึกษา
17.3 งานการวัดประเมินผล
ผูเ้ รียน

ร้อยละ 100

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

แผนงานที่ 3
นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์หรือ

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน
17.4 งานนิเทศติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
18. งานการฝึกงานตาม
หลักสูตร
18.1 คัดเลือกสถาน
ประกอบการ
18.2 ปฐมนิเทศผูเ้ รียน
18.3 นิเทศการฝึกงาน
18.4 วัดผลการฝึกงาน
19. โครงงาน นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั
- นักศึกษา
- ครู

เป้ าหมาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.1 ใช้สอ่ื เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
2.3 มีการนิเทศการสอนและให้ครูบนั ทึกหลัง
การสอน
3. ครูผสู้ อนจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาทีส่ อน

4. ร้อยละของรายวิชาทีส่ อนครูทุกคนวัดและ
ประเมินผล
4.1 วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรู้
4.2 ใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย
4.3 ให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการวัดและ
ประเมินผล
4.4 นาผลการวัดและประเมินผลไปพัฒนา
ผูเ้ รียน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
5. ทุกรายวิชามีการนิเทศติดตามประเมินผล
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้

พ.
พ.

1,000

งบประมาณ

1,000

1. จัดส่งผูเ้ รียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรอย่าง
เป็ นระบบ
1,000

มีจานวนโครงการ
สิง่ ประดิษฐ์ตาม
เกณฑ์เฉลีย่ แต่ละ
สาขางาน

1. จานวนโครงการ สิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทัง้ หมดตาม
เกณฑ์เฉลีย่ ระดับ ปวช. 3 จานวน 3 คนต่อ 1
ชิน้ และระดับ ปวส. 2 จานวน 2 คนต่อ 1 ชิน้

พ.
พ.

1,500
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งานวิจยั

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

- โครงการประกวด
สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม
ของนักเรียนนักศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ครูทุกคนจัดทา
งานวิจยั ในชัน้
เรียน

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย

20. งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ครูและผูเ้ รียน
ประจาปี
20.1 ประกวดโครงงาน
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั

จัดประกวด
โครงการ
สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั
-ร้อยละ 50 ของ
ผูเ้ รียน
- ร้อยละ75ของ
ครู

20.2 ส่งการนาผลงานทีม่ ี
คุณภาพไปใช้ประโยชน์
เผยแพร่ และส่งเข้าประกวด
ภายนอกสถานศึกษา
- โครงการการส่งประกวด
งานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

-ร้อยละ 25 ของ
ผูเ้ รียน
- ร้อยละ 50 ของ
ครู
-ร้อยละ 5 ของ
ผูเ้ รียน
- ร้อยละ 5 ของ
ครู

2. จานวนนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ของครูทุกคน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

1. จัดทาและดาเนินการจัดประกวดจัดแสดง
โครงการสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั
2. จานวนโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
- ร้อยละของผูเ้ รียน
- ร้อยละของครู
20,000
3. จานวนสิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ทีน่ าไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ร้อยละของผูเ้ รียน
- ร้อยละของครู
4. ร้อยละของสิง่ ประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือได้รบั รางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาคและระดับชาติ
- ของผูเ้ รียน
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- โครงการประกวดและ
นาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้
เรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)
แผนงานที่ 4
การบริหาร
วิชาการและ
วิชาชีพ

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)
แผนงานที่ 5

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

- ของครู

เป้ าหมาย

21. โครงการบริการวิชาการและ ผูร้ บั บริการ
วิชาชีพ
วิชาการและ
- จาแนกตามสาขางาน
วิชาชีพ
- ชุมชนและ
ท้องถิน่ มากกว่า
2 โครงการ ต่อปี
- หน่วยงานหรือ
องค์กรมากกว่า 2
โครงการ ต่อปี

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน
22. โครงการปลูกฝั งจิตสานึก

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. จานวนผูร้ บั บริการทีด่ าเนินการโดยทุกสาขา
งาน
1.1 ชุมชนและท้องถิน่

1.2 หน่วยงานหรือองค์กร
20,000

- สถานศึกษา
มากกว่า 2
โครงการต่อปี

1.3 สถานศึกษา

ระดับความพึง
พอใจเฉลีย่
3.51 – 5.00

2. ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการทีม่ ตี ่อ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

เป้ าหมาย
ร้อยละ 100

งบประมาณ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครู บุคลากรในสถานศึกษาและผูเ้ รียนเข้า

งบประมาณ
138,310
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ปลูกฝั งจิตสานึก
และเสริมสร้าง
ความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก

และเสริมสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก
- โครงการไหว้ครู
- โครงการประกวดพราน
ไหว้ครู
- โครงการเลือกตัง้ ประธาน
นักเรียนนักศึกษา
22.1 โครงการปลูกฝั ง
จิตสานึกด้านการรักชาติ
ศาสน์ กษัตริยแ์ ละ
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการร่วมงานถวาย
พระพรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถฯ
- โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เทิดไท้องค์ราชัน เพือ่ เทิด
รพระเกียรติพระบาทสมเด็ก
พระเจ้าอยูห่ วั
- โครงการถวายเทียน
เข้าพรรษาแก่วดั เจ็ดยอด
โพธารามมหาวิหาร
22.2 โครงการปลูกฝั ง
จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
- โครงการ L.C.C. มีดนิ ดี
จากใบไม้ ช่วยอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
22.3 โครงการด้านการกีฬา
และนันทนาการ
- โครงการกิจกรรมงานกรีฑา
สี ณ สนามกีฬา 700 ปี
- โครงการกีฬาสีภายใน

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ระดับความพึง
พอใจเฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับดี
ร้อยละ 100

ร่วมโครงการกิจกรรม
1.1 โครงการปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ
ศาสน์ กษัตริยแ์ ละ ศิลปวัฒนธรรม
1.2 โครงการปลูกฝั งจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
1.3 โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ
1.4 โครงการปลูกฝั งจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากรใน
สถานศึกษา และผูเ้ รียนทุกคน ในการเข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม
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วิทยาลัยฯ
- โครงการแสดงดนตรีชว่ ง
พักกลางวันใต้ตกึ สานักงาน
- โครงการสืบสานภูมปิ ั ญญา
พืน้ บ้านไทยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
- โครงการกิจกรรม
นันทนาการของนักศึกษา
- โครงการ L.C.C. วิง่ การกุศล
ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
นวมินทราชูทศิ พายัพ
- โครงการ ทาบุญตักบาตร
เนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่
- โครงการบริจาคโลหิตต่อ
ชีวติ

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย

22.4 โครงการปลูกฝั งจิตสานึก
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระดับความพึง
พอใจเฉลีย่ อยูใ่ น
ระดับดี
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

แผนงานที่ 6
การประกัน
คุณภาพและ

23. งานการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา

จัดทาฐานข้อมูล
จานวน 9
ฐานข้อมูล

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

3. ระดับความพึงพอใจของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ภายนอกสถานศึกษาทีม่ ตี ่อการดาเนินงาน
โครงการ
3.1 โครงการปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ
ศาสน์ กษัตริยแ์ ละ ศิลปวัฒนธรรม
3.2 โครงการปลูกฝั งจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อม
3.3 โครงการด้านการกีฬาและนันทนาการ
3.4 โครงการปลูกฝั งจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. จานวนฐานข้อมูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วนเป็ น
ปั จจุบนั สามารถเชือ่ มโยงและใช้งานได้ ได้แก่
1. ข้อมูลสถานศึกษา

3,000

1,000
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มาตรฐาน
สถานศึกษา

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

2. นักศึกษา
3. ตลาดแรงงาน
4. บุคลากร
5. งบประมาณการเงิน
6. หลักสูตรการเรียนการสอน
7. ครุภณ
ั ฑ์
8. อาคารสถานที่
9. ข้อมูลพืน้ ฐานจังหวัด

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย
ร้อยละ 80

24. งานการจัดเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
24.1 กาหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา
24.2 จัดทาแผนพัฒนา/
แผนปฏิบตั กิ าร
24.3 ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิ
การ
24.4 กากับติดตามตรวจสอบ
24.5 ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานสถานศึกษา
24.6 จัดทารายงาน
24.7 นารายงานไปพัฒนา
คุณภาพ

ร้อยละ 80

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
2. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ฐานข้อมูลอยูใ่ น
ระดับดีขน้ึ ไป
1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
กาหนดเป้ าหมายรายปี
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (ปี การศึกษา 2558 – 2560)
4. มีแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
5. มีรายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6.โครงการ/กิจกรรม/งาน/ตามแผนปฏิบตั งิ าน
ประจาปี ได้รบั การติดตามตรวจสอบ
7.ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผ่านเกณฑ์
8.รายงานประจาปี (SAR) เสร็จตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด

งบประมาณ

1,000
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แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
โครงงาน/กิ จกรรม/งาน
สถานศึกษา)
25. งานประเมินผลสัมฤทธิ ์
แผนงานที่ 7
ทางการเรียน
ผูเ้ รียนและ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา
26. งานวัดผลผูเ้ รียน
26.1 การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
26.2 การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นการอาชีวศึกษา
(V-NET)

แผนงาน
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา)

เป้ าหมาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 75

1. ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนในระดับ ปวช. และ
ปวส. ทีม่ ผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสะสมเฉลีย่
์
2.00 ขึน้ ไป

ร้อยละ 75

โครงงาน/กิ จกรรม/งาน

เป้ าหมาย
ร้อยละ 90

งบประมาณ

1,000

1. ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนในระดับ ปวช. และ
ปวส. ทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

ร้อยละ 60

27. งานประเมินระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนทีม่ ตี ่อคุณภาพ
ผูเ้ รียน

28. งานติดตามผูส้ าเร็จ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

7,200
2. ร้อยละของจานวนผูเ้ รียนในระดับ ปวช. 3
และ ปวส. 2 มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (VNET) ตัง้ แต่คา่ คะแนนเฉลีย่ ระดับชาติขน้ึ ไป
1. ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูเ้ รียน
อยูใ่ นระดับดี

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทา

1,000

งบประมาณ
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การศึกษา
28.1 สารวจจานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษาทีม่ งี านทา

หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน
1 ปี
ร้อยละ 75

28.2 ประเมินระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนทีม่ ตี ่อคุณภาพ
ผูส้ าเร็จการศึกษา

2. ร้อยละของสถานประกอบการ หน่วยงาน
หรือสถานศึกษา หรือผูร้ บั บริการ มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาอยู่
ในระดับดี

1,000
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บทที่ 3
รายละเอียดของโครงการ/กิ จกรรม/งาน
โครงการ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณครูไปอบรม/สัมมนา เพือ่ รับใบ
ประกอบวิชาชีพครู
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ตลอดปี การศึกษา
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
ครู คือ ผู้ก าหนดคุ ณ ภาพประชากรในสังคม และคุ ณ ภาพประชากรในสังคม คือ ตัว พยากรณ์
ความสาเร็จในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒ นธรรม วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม วิชาชีพครูจงึ ควรเป็ นทีร่ วมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็ นต้นแบบทางคุณธรรม
จริยธรรม การประพฤติปฏิบตั ติ น การดารงชีวติ และการชีน้ าสังคมไปในทางทีเ่ หมาะสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรได้รบั การอบรมสัมมนา เพื่อรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ เป็ นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั ครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็ นปั จจัยที่มี
ความสาคัญสูงสุด ในการทาให้นักศึกษารักและสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและมีความ เป็ นครูทด่ี เี ยีย่ มแล้ว ยังต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทางวิชาการในสาขาวิชาทีส่ อน
ดีเยีย่ ม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ครูและบุคลากรจะได้มกี ารพัฒนาทางด้านการศึกษา
2. เพือ่ ครูและบุคลากรทุกคนมีใบประวิชาชีพครู
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3. เพือ่ ผลิตครูและบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและเชีย่ วชาญในส่วนงานเพิม่ มากขึน้
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 75 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 75 ของครูและบุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพครู

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 75 ครูและบุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ร้อยละ 75 ครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานสถานศึกษา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ตลอดปี การศึกษา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร

ระยะเวลา
1 ก.ค. 58
2 ก.ค.58
2-14 ก.ค. 58
12-14 ก.ค. 58

งบประมาณ

5. ดาเนินกิจกรรม

15-18 ก.ค. 58

19,500
20,000

รวม

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเตรียมเอกสาร
ค่าดาเนินกิจกรรม

20,000
1,500 บาท
3,500
15,000 บาท

400
100

บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน)
บาท

ผูร้ บั ผิดชอบ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.วลัยลักษณ์ เหล็ก
เทศ
อ.พวงพลอย ขันเลข
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การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและงานวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. ครูและบุคลากร มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ครูและบุคลากรได้พฒ
ั นาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพือ่ คุณภาพนักศึกษาส่งเสริม
การนาความรูท้ เ่ี รียนไปปฏิบตั จิ ริง

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รบั
ทุนการศึกษาหรือทุนวิจยั ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี การศึกษา 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในกาจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้ ครูและบุคลากรได้รบั ทุนการศึกษาทางด้านทุน
งานวิจยั และทุนทางด้านการศึกษาต่อเพื่อสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กบั ครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็ น
ปั จจัย ที่ มี ค วามส าคัญ สู ง สุ ด ในการท าให้ นั ก ศึ ก ษารัก และสนใจในการเรีย นรู้ ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ นผู้ ท่ี มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความ เป็ นครูท่ีดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความรู้พ้ืนฐานทาง
วิชาการในสาขาวิชาที่สอนดีเยีย่ มจึงได้มกี ารจัดโครงการพัฒนาครู โดยการให้มที ุนการศึกษา และทุนวิจยั
เพือ่ ให้ครูมคี วามรูค้ วามสามารถเพิม่ มากขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ครูและบุคลากรจะได้มกี ารพัฒนาทางด้านการศึกษา
2. เพือ่ เป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครูและบุคลากรในการศึกษาต่อ และงานวิจยั
3. เพือ่ ผลิตครูและบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและเชีย่ วชาญในส่วนงานเพิม่ มากขึน้
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 75 คน
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาต่อ การวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและตนเอง
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพือ่ ส่งเสริม
คุณภาพนักศึกษา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรได้มกี ารใช้ทุนในการศึกษาต่อ และทุนในส่วนของงานวิจยั
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานสถานศึกษา
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณและผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ ปี การศึกษา 2559)
กิ จกรรม หรือขัน้ ตอนดาเนิ นการ/ระยะเวลา/สถานที่
การดาเนินการประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผสู้ อนทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตารางขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ประจาปี การศึกษา 2559
กิ จกรรม

วัน เดือน ปี ที่ดาเนิ นการ
ประจาปี การศึกษา

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผสู้ อนทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนิ นโครงการ
งบประมาณ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ดังนี้
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร
5. ดาเนินกิจกรรม
รวม

งบประมาณ
400
100
19,500
20,000

หมายเหตุ
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การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาและงานวิจยั ไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. ครูและบุคลากรได้พฒ
ั นาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เพือ่ คุณภาพนักศึกษาส่งเสริม
การนาความรูท้ เ่ี รียนไปปฏิบตั จิ ริง
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49

50

51

52

53

54

โครงการ
โครงการการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสถาบัน (การแลกเปลีย่ นครู)
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ มิถุนายน – กุมภาพันธ์

55

ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาเยาวชนเข้าสู่โลก
ยุคศตวรรษ ที่ 21 การปฏิรปู การเรียนรูเ้ ป็ นหัวใจสาคัญของการปฏิรปู การศึกษา เพือ่ พัฒนาศักยภาพความ
เข้มแข็งทางวิชาการ โดยมุ่งปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการเรียนรูข้ องคนไทยทัง้ ชาติจากเดิมทีเ่ น้นการถ่ายทอด
ท่องจาและทาตามคาสัง่ เน้นวิชาและเนื้อหามาเน้นการมีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การ
ปฏิรูป การเรีย นรู้จึงเริม่ จากสถานศึก ษาด าเนิ น การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้เพื่อพัฒ นาผู้เรีย นได้เต็ม
ศักยภาพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆระหว่าง
สถาบันการศึกษา มีส่วนสาคัญยิง่ ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อนั ดี ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรูร้ ะหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล
องค์การ และแหล่งความรูท้ ม่ี สี ว่ นร่วมในกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง จนเป็ นระบบทีเ่ ชื่อมโยงกัน ส่งผล
ให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรูใ้ หม่ ๆ
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างเครือข่ายการเรียนรูก้ บั สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
จึงริเริม่ การจัดโครงการการแลกเปลี่ย นครูระหว่างวิท ยาลัยเทคโนโลยีพ าณิ ชยการลานนากับ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีเอเชีย ซึง่ เป็ นสถานประกอบการในเครือบริษทั วีกรุ๊ป เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ วิชาชีพหรือ
ทางสังคม โดยได้มกี ารจัดโครงการทางวิชาการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและเอื้อประโยชน์ซง่ึ กันและกัน อาทิ การ
จัดอบรม การศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจยั เพื่อให้เกิดองค์
ความรูใ้ หม่ ด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาและการพัฒนาผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างให้ครูและอาจารย์ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรูท้ าง
วิชาการและวิชาชีพในสถาบันการศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ครูและอาจารย์มโี อกาสได้ พัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านการเรียนการสอนและ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาในเครือ
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ

56

เชิงปริมาณ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

จานวน 10 คน

เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ครูแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรูท้ างวิชาการและวิชาชีพในสถาบันการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของ ผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วิชาชีพกับสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ มิ ถนุ ายน - กุมภาพันธ์)
ขัน้ ตอน/วิ ธีการ
1. ขออนุญาตดาเนินงานตามโครงการฯ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชุมชีแ้ จงคณะผูร้ ว่ มโครงการฯ
5. จัดทาเอกสารการศึกษาการปฏิบตั งิ าน

ระยะเวลา

มิ.ย.

ก.ค.

งบประมาณ

500

2,000

6. จัดทาเอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ
7. ดาเนินโครงการ
8. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
9. จัดทาเอกสารรายงาน (รูปเล่ม)
รวมงบประมาณ

ส.ค.-ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.

5,000
500
1,000
9,000

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็ก
เทศ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็ก
เทศ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็ก
เทศ
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เป็ นเงินงบประมาณทัง้ สิน้
งบประมาณทีใ่ ช้จริง 9,000 บาท

10,000 บาท

การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูและอาจารย์ได้มโี อกาสพัฒนาสมรรถนะตนเองในด้านการเรียนการสอน โดยการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์การเรียนรูก้ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างสถาบัน (การแลกเปลีย่ นครู) ตลอดจนการ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ธันวาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาที่มคี ุณภาพ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีว่ ทิ ยาลัยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็ น
การเพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์ให้กบั บุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนาด้านการสอน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทางาน ด้านสังคม ปั จจุบนั การพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การ
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วน
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เป็ นการเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์
ตรงให้กบั บุคลากร ผู้ได้รบั การพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รบั ความรูท้ ่ที นั สมัยเพิม่ ขึน้ ซึ่งจะนา
ความรูต้ ่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดโครงการ พัฒนาบุคลากร เพือ่ ให้บุคลากรได้นาความรู้
ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในพัฒ นาการเรียนการสอนให้กบั นักศึกษา รวมถึงเป็ น เอกสารในการ
ประกอบใบวิชาชีพทางการศึกษา และเพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นบุคลากรวิชาชีพ
2. เพือ่ เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากร
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการ เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ และการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ให้ครูมคี ุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5. เพือ่ เป็ นการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเอกสารในการต่อใบประกอบวิชาชีพ
6. เพือ่ สร้างทัศนคติเชิงบวก ความรัก ความสามัคคี ในวิทยาลัยฯ
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 75 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา นาความรูท้ ไ่ี ด้จาก อบรมไปปรับใช้ให้เป็ นเป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง
2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
3. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปี การศึกษา 2558
ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการอบรมโครงการมาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ตนเอง
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2559)
ขัน้ ตอนวิ ธีการ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2.ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ
4.ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59
ธ.ค. 59

งบประมาณ
20,000
20,000

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
นางพวงพลอย ขันเลข
บาท

ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน 20,000 บาท (สองหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน)
ค่าประชาสัมพันธ์
- บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์)
ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม (ค่าจัดสถานที)่ 20,000 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูและบุคลากรนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการอบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรไปปรับใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และตนเอง
2. ครูและบุคลากรได้เพิม่ ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากร
3. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเอกสารในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู
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โครงการ

เรือ่ ง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้ครูผสู้ อนและ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจาปี การศึกษา 2559
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนเพือ่ ให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็ น
ความจาเป็ นของหน่ วยงานในการพัฒนา แต่ท่จี าเป็ นมากกว่าการพัฒนาคนให้มคี วามรู้ ทักษะที่ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอนั เป็ นองค์ประกอบสาคัญยิง่ ที่
ทาให้คนทางานได้อย่ างมีประสิท ธิภาพ จะเป็ นส่วนเสริมที่สาคัญ ที่ทาให้งานสาเร็จตามเป้ าหมายได้ ซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกในทางทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบตั ริ าชการ
และได้นามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการด้วย เช่น การทางานมุ่งผลสัมฤทธิ ์ การทางานเป็ นทีม
การให้บริการทีด่ ี การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญ ความรับผิดชอบ เป็ นต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนเพือ่ ให้มคี ุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ
และในการปฏิบตั งิ าน ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ครูผสู้ อนและบุคลากรสาย
สนับสนุน
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2. เพือ่ ปลูกจิตสานึกให้ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
3. เพือ่ ปลูกจิตสานึกให้ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูเข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวติ
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
- บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน
75 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
- ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันและทางานได้
- ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 สามารถ ประพฤติตนอยูบ่ นพืน้ ฐานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
- ร้อยละ 80 ของครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน ของสถานศึกษา ได้รบั การอบรมทางวิชาการ
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ร้อยละ 80 ของครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรูท้ างวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพือ่ นาไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านและการดาเนินชีวติ
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
มีขนั ้ ตอน/กิจกรรม ในการดาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
1. ขัน้ เตรียมการ
2. ขัน้ ดาเนินการ
3. ติดตามและประเมินผล
4. สรุปผล
ระยะเวลาดาเนิ นการและสถานที่

62

อบรม 2 วัน วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
วัน เดือน ปี ที่ดาเนิ นการ
เมษายน
พฤษภาคม

กิ จกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ติดต่อสถานทีก่ ารจัดทากิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุน
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนิ นโครงการ
งบประมาณ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ดังนี้
หมวด/ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. ค่าพระวิทยากร 3 รูป 2 วัน
2. ค่าบารุงวัด (ค่าน้า ค่าไฟ)
3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครือ่ งดื่ม (100x75x2)
รวม

การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ

จานวนเงิน (บาท)
3,000
1,000
15,000
19,000

หมายเหตุ
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมคี วาม
รับผิดชอบมากขึน้
2. ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนมีการนาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
และการทางานทีเ่ หมาะสม
3. ครูผสู้ อนและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจถึงหลักทางพุทธศาสนาเพิม่ มากขึน้

โครงการ

โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ กันยายน - ตุลาคม 2559)
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ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นส่งที่ดแี ละทุกคนควรกระทา หากทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ
สมบูรณ์ จะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และทางวิทยาลัยได้เล็งเห็น
ความสาคัญของการดูแลสุขภาพจึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รบั
ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพประจาปี บุคลากร ทัง้ ยังให้
ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งได้นาผลการตรวจไปจัดทารายงานภาวะสุขภาพของ บุคลากร ที่
ตรวจให้ทราบถึงปั ญหาทางสุขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแลสุขภาพให้สมบรูณ์และแข็งแรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ จึงจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพขึน้ เพือ่ ส่งเสริมและป้ องกันการเจ็บ ป่ วยให้บุคลากร ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรรูจ้ กั ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
3. เพือ่ เป็ นสวัสดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากรวิทยาลัย
4. เพือ่ ให้บุคลากรได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี เพือ่ มิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ

จานวน 83
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1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีสขุ ภาพร่างกายที่
แข็งแรง
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั การตรวจสุขภาพ
ประจาปี
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั สวัสดิการ และ
ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากรวิทยาลัย
4. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั ทราบสภาวะความ
สมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี เพือ่ มิให้ก่อให้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
2. ร้อยละ 80 ได้รบั สวัสดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากรวิทยาลัย
3. ร้อยละ 80 ได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ กันยายน - ตุลาคม 2559)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ

2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ก.ย. 59
นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
ก.ย. 59
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
ก.ย. 59
200
นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
ต.ค. 59
300
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
ต.ค. 59
60,500 นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
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6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
รวมงบประมาณ

ต.ค. 59

-

นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ
นางเกษสุดา อินทชัย
นางพวงพลอย ขันเลข

61,000

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน 61,000 บาท (หกหมืน่ หนึ่งพันบาทถ้วน)
1. ค่าประชาสัมพันธ์ 200 บาท
2. ค่าเอกสาร 300 บาท (เอกสารจัดประชุม /เอกสารประชาสัมพันธ์/จัดเตรียมสถานที/่ แบบประเมิน)
3. ค่าตรวจสุขภาพ 60,500 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. บุคลากรรูจ้ กั ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิง่ ขึน้
2. บุคลากรได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
3. บุคลากรได้รบั สวัสดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคลากรวิทยาลัย
4. บุคลากรได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
การดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี เพือ่ มิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
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ชื่อโครงการ

โครงการจัดทาห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาจีนและส่งเสริม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ผูร้ บั ผิดชอบ
เพ็ญพรรณ ประดิษนิยกูล หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
ครูผปู้ ระสานงาน

1. นางอมราภรณ์ มณีนนั ท์
2. นางสาวจิดาภา เสาร์หมืน่
3. นางวัธนีย์ ชัยพันธ์
4. นางสาวจงกล สุขมุ วิทยา
5. นายกฤตภาส ภาณุวฒ
ั นชัย

6. นายอาทิตย์ แขมภูเขียว
7. นางสาวเจนจิรา สามแก้ว
ลักษณะโครงการ
โครงการเริม่ ใหม่
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ปี การศึกษา 2559
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ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 จานวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพ รวมทัง้ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
สนองแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน
1. สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรปู ระบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและเชือ่ มต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2. สนองยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา 2542 หมวดการจัดการเรียนการสอน ที่เน้ น ให้ค วามสาคัญ แก่
ผู้เรีย น (Learner-Center) โดยครูเป็ น ผู้ให้ก ารสนั บ สนุ น เพื่อ ให้ผู้เรีย นทราบความต้อ งการและปั ญ หา
ทางการเรียนของตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญ ที่จะฝึ ก ฝนตนเอง และเป็ นสิ่งเสริม แรงให้ ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจแสวงหาความรูโ้ ดยเลือกใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปลูกฝั งให้เกิดการเรีย นรูต้ ลอดชีวติ
การจัดตัง้ “ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง” จึงเป็ นแนวทางทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. 2542
และเป็ นวิถที างทีจ่ ะช่วยให้การพัฒนาตนเองของผูเ้ รียนมีผลในการปฏิบตั จิ ริง ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
ฝึกฝนทักษะภาษาจีนโดยเลือกใช้ส่อื ต่าง ๆ ตามความสนใจ สาหรับศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรูใ้ นด้านการเรียนการสอน ความบันเทิง ซึ่งมีส่อื ซีดี
หนังสือ ฝึกทักษะทางด้านภาษาจีน มุมเกมส์ฝึกฝนปั ญญา หรือมุมโปรแกรมฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาจีน
สอดคล้องกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรูท้ างภาษาจีน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันสมัย เพื่อให้เป็ นแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
วิทยาลัยฯ ทีอ่ านวยประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรและศิษย์เก่าได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย และในฐานะแหล่งเรียนรูท้ น่ี ักเรียนนักศึกษา ครู
บุคลากรและศิษย์เก่าสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนรูใ้ ห้สงู ขึน้ และเรียนรูไ้ ด้อย่างสนุกสนานมากขึน้ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการเสริมสร้างศักยภาพ
ในการเรียนการสอนจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรูท้ างภาษาจีน ทัง้ ในด้าน หนังสือ อุปกรณ์ หรือ
สื่อ นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่อ ให้เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ท่ีส มบู รณ์ มีอุ ป กรณ์ ค รบครัน และทัน สมัย มีเทคโนโลยีท่ี
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เหมาะสมกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน อันจะส่งผลให้ผเู้ รียนพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางด้านภาษาจีนและเป็ นพลเมือง
ทีม่ คี ุณภาพของชุมชนและประเทศชาติสบื ไป
จากความสาคัญดังกล่าว สาขาภาษาต่างประเทศจึงจัดโครงการจัดทาห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาจีน
และส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ จัดซือ้ สือ่ การเรียนรูแ้ ละอุป กรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วยตนเอง มีวตั ถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเป็ น
องค์กรทีม่ สี ภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการเรียนรู้ และเพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษารวมทัง้
ผู้เรียน ตลอดจนผลักดันการดาเนินการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนให้สอดรับต่อการเป็ นประชาคม
อาเซียน และพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มสี มรรถนะทีส่ าคัญสาหรับการสือ่ สารภาษาจีน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาสมรรถภาพทางภาษาจีน (Language Proficiency) โดยจัดซือ้ สือ่ ทีส่ ามารถเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (Self - study Language Learning materials) เช่น การฟั ง การอ่าน การพูด การเขียน เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ
2. เพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝั งแนวคิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนอกห้องเรียน
เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
- นักเรียนนักศึกษา ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 1,020 คน
เชิ งคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา ครู มีทกั ษะทางภาษาจีนด้านการสือ่ สารภาษาจีน
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา ครู มีการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
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วิ ธีการดาเนิ นงานและระยะเวลาในการจัดกิ จกรรม
การดาเนิ นการ
ระยะเวลา
ขัน้ เตรียมการ (P)
- ประชุมปรึกษาหารือ
กรกฎาคม 2559
- เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมตั ิ
ขัน้ ดาเนิ นการ (D)
1.
- จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาศูนย์ สิงหาคม 2559
การเรียนรูภ้ าษาจีน
2.
- ทามุมการเรียนรูภ้ าษาจีน
3.
- จัดป้ ายนิเทศภายในห้องศูนย์การ
เรียนรู้
- ทามุมนันทนาการ กิจกรรม และ
เกมส์ฝึกทักษะ
ขัน้ ติ ดตามและประเมิ นผล (C)
- ประเมินผลการดาเนินงานจาก
แบบสอบถาม
ขัน้ รายงานสรุปผล (A)
- สรุปการปฏิบตั งิ าน
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อฝ่ ายบริหาร
สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
งบประมาณและรายการประมาณค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบประมาณการ) 30,000 บาท

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวเจนจิรา สามแก้ว

นางสาวเจนจิรา สามแก้ว

ตุลาคม 2559

นางสาวเจนจิรา สามแก้ว

ตุลาคม 2559

นางสาวเจนจิรา สามแก้ว
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กิ จกรรม
1. จัดทา
ห้องปฏิบตั กิ าร

รายละเอียดงบประมาณ
รายการ/รายละเอียด/
ราคา
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์
ชัน้ วางหนังสือพร้อมตูเ้ ก็บ 8,000
อุปกรณ์
300
- โต๊ะพับเอนกประสงค์
ขนาด 45x180x75
500
- ป้ ายไวนิลตัวอักษรจีนติดหน้า
250
ห้อง
- สติก๊ เกอร์ตวั อักษรจีน
700
- ชุดโคมไฟจีน
1,000
- ชุดพูก่ นั จีน
100
- ชุดแต่งกายชาย-หญิงจีน
1,000
- ชุดวาดหน้างิว้
- จัดบอร์ดนิทรรศการของ
ประเทศจีน (จัดซือ้ อุปกรณ์ เช่น
กระดาษ ตะแกรงลวด หญ้าปลอม
สีสเปรย์ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดินสอสี

จานวน
หน่ วย
1
10
1
2
1
2
3
2

จานวนเงิ น
8,000
3,000
500
500
700
2,000
300
2,000
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กระดาษอาร์ต มัน กระดาษเคลือบ
บัตรฯลฯ )

2. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง/จัดซือ้
สือ่ ฝึกภาษาจีน

จัดซือ้ ….
- แบบเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง
สือ่ การเรียนรูซ้ ดี ี ดีวดี ี
- Projector
- เครือ่ ง Computer พร้อม
อุปกรณ์
- หนังสือด้านภาษาจีน
- พจนานุกรมไทย-จีน, จีน-ไทย
- เกมส์ฝึกทักษะภาษาจีน ฯลฯ

500

10

5,000

18,000

1

18,000

รวมทัง้ สิ้ น

30,000

การประเมิ นผล
1. สิ่ งที่ต้องการประเมิ น
- ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจในการใช้หอ้ งศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2. วิ ธีที่ใช้ในการประเมิ น
- แบบสารวจความพึงพอใจ
3. ผูป้ ระเมิ น
- นักเรียนนักศึกษา ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทีเ่ ข้าใช้บริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษา ครู สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาจีนโดยใช้สอ่ื ต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนรู้
ตามความสนใจ
2. นักเรียนนักศึกษา ครู สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3. นักเรียนนักศึกษา ครู ได้รบั ความสะดวกในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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ชื่อโครงการ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ครูผปู้ ระสานงาน

โครงการจัดทาห้องศูนย์การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษและส่งเสริม
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เพ็ญพรรณ ประดิษนิยกูล หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
1. นางอมราภรณ์ มณีนนั ท์
2. นางสาวจิดาภา เสาร์หมืน่
3. นางวัธนีย์ ชัยพันธ์
4. นางสาวจงกล สุขมุ วิทยา
5. นายกฤตภาส ภาณุวฒ
ั นชัย

6. นายอาทิตย์ แขมภูเขียว
ลักษณะโครงการ
โครงการเริม่ ใหม่
ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ปี การศึกษา 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1 จานวนครัง้ และประเภทของกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามในวิชาชีพ รวมทัง้ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
สนองแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน
1. สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปฏิรปู ระบบการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและเชือ่ มต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2. สนองยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา 2542 หมวดการจัดการเรียนการสอน ที่เน้ น ให้ค วามสาคัญ แก่
ผู้เรีย น (Learner-Center) โดยครูเป็ น ผู้ให้ก ารสนั บ สนุ น เพื่อ ให้ผู้เรีย นทราบความต้อ งการและปั ญ หา
ทางการเรียนของตนเอง ตระหนักถึงความสาคัญ ที่จะฝึ ก ฝนตนเอง และเป็ นสิ่งเสริม แรงให้ ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจแสวงหาความรูโ้ ดยเลือกใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปลูกฝั งให้ เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
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การจัดตัง้ “ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง” จึงเป็ นแนวทางทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา พ.ศ. 2542
และเป็ นวิถที างทีจ่ ะช่วยให้การพัฒนาตนเองของผูเ้ รียนมีผลในการปฏิบตั จิ ริง ซึ่งจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้
ฝึ ก ฝนทัก ษะภาษาอังกฤษโดยเลือ กใช้ ส่ือ ต่ า ง ๆ ตามความสนใจ ส าหรับ ศู น ย์ก ารเรีย นรู้ด้ว ยตนเอง
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรูใ้ นด้านการเรียนการสอน ความบันเทิง ซึง่ มี
สื่อซีดี หนังสือ ฝึ กทัก ษะทางด้านภาษาอังกฤษ มุ ม เกมส์ฝึ กฝนปั ญ ญา หรือมุ ม โปรแกรมฝึ ก ฝนทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ
สอดคล้องกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรูท้ างภาษาอังกฤษ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันสมัย เพื่อให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
ภายในวิทยาลัยฯทีอ่ านวยประโยชน์แก่นกั เรียนนักศึกษา ครู บุคลากรและศิษย์เก่าได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ในด้าน
การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสือ่ และอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย และในฐานะแหล่งเรียนรูท้ น่ี กั เรียนนักศึกษา
ครู บุคลากรและศิษ ย์เก่าสามารถเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูใ้ ห้สูงขึน้ และเรียนรูไ้ ด้อย่ างสนุ กสนานมากขึน้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการเรียนการสอนจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรูท้ างภาษาอังกฤษ ทัง้ ในด้าน หนังสือ
อุป กรณ์ หรือ สื่อ นวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ท่ีส มบู รณ์ มีอุ ป กรณ์ ค รบครัน และทัน สมัย มี
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน อันจะส่งผลให้ผเู้ รียนพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางด้านภาษาอังกฤษ
และเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพของชุมชนและประเทศชาติสบื ไป
จากความสาคัญดังกล่าว สาขาภาษาอังกฤษต่างประเทศจึงจัดโครงการจัดทาห้องศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพื่อจัดซือ้ สือ่ การเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม เพื่อ
สนับสนุ นและส่งเสริมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีวตั ถุประสงค์มุ่งเสริมสร้างให้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาเป็ นองค์ก รที่มีส ภาพแวดล้อ มเอื้อ ต่ อ การเรีย นรู้ และเพื่อ เป็ น การยกระดับ คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สถานศึกษารวมทัง้ ผูเ้ รียน ตลอดจนผลักดันการดาเนินการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สอดรับต่อ
การเป็ นประชาคมอาเซี ย น และพัฒ นานั ก เรีย นนั ก ศึก ษาให้ มีส มรรถนะที่ส าคัญ ส าหรับ การสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์
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1. เพือ่ พัฒนาสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษ (Language Proficiency) โดยจัดซือ้ สือ่ ทีส่ ามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self - study Language Learning materials) เช่น การฟั ง การอ่าน การพูด การเขียน เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนสามารถเลือกใช้ตามความต้องการ
2. เพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝั งแนวคิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนอกห้องเรียน
เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
- ของนักเรียนนักศึกษา ครู ตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา สนใจในการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ จานวน 1,020 คน
เชิ งคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร มีทกั ษะทางภาษาอังกฤษด้านการสือ่ สาร
ภาษาอังกฤษ
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง
วิ ธีการดาเนิ นงานและระยะเวลาในการจัดกิ จกรรม
การดาเนิ นการ
ขัน้ เตรียมการ (P)
- ประชุมปรึกษาหารือ
- เสนอโครงการเพือ่ ขออนุมตั ิ
ขัน้ ดาเนิ นการ (D)
1.
- จัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาศูนย์
การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
2.
- ทามุมการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
3.
- จัดป้ ายนิเทศภายในห้องศูนย์การ
เรียนรู้
- ทามุมนันทนาการ กิจกรรม และ

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

กรกฎาคม 2559

นางอมราภรณ์ มณีนนั ท์

สิงหาคม 2559

นางอมราภรณ์ มณีนนั ท์
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เกมส์ฝึกทักษะ

ขัน้ ติ ดตามและประเมิ นผล (C)
- ประเมินผลการดาเนินงานจาก
แบบสอบถาม

ตุลาคม 2559

นางอมราภรณ์ มณีนนั ท์

ขัน้ รายงานสรุปผล (A)
- สรุปการปฏิบตั งิ าน
- รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อฝ่ ายบริหาร

ตุลาคม 2559

นางอมราภรณ์ มณีนนั ท์

สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
งบประมาณและรายการประมาณค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (แบบประมาณการ) 30,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณ
กิ จกรรม
1. จัดทา
ห้องปฏิบตั กิ าร

รายการ/รายละเอียด/
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์

- ชัน้ วางหนังสือพร้อมตูเ้ ก็บ
อุปกรณ์
- โต๊ะพับเอนกประสงค์
ขนาด 45x180x75
- จัดบอร์ดนิทรรศการของ
ประเทศตะวันตก และประเทศ
ญีป่ ่ นุ (จัดซือ้ อุปกรณ์ เช่น
กระดาษ ตะแกรงลวด หญ้าปลอม
สีสเปรย์ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดินสอสี
กระดาษอาร์ต มัน กระดาษ
เคลือบบัตรฯลฯ )
2. จัดกิจกรรม
จัดซือ้ ….
ส่งเสริมการเรียนรู้ - แบบเรียนภาษาอังกฤษด้วย
ด้วยตนเอง/จัดซือ้ ตนเอง สือ่ การเรียนรูซ้ ดี ี ดีวดี ี
สือ่ ฝึก
- Projector
ภาษาอังกฤษ
- เครือ่ ง Computer พร้อม
อุปกรณ์
- หนังสือด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ วารสาร
สือ่ สิง่ พิมพ์
- พจนานุกรมไทย-อังกฤษ,
อังกฤษ-ไทย และ อังกฤษ-

ราคา

จานวน
หน่ วย

จานวนเงิ น

8,000

1

8,000

300

10

3,000

1,000

2

2,000

500

10

5,000

11,000
-

1
-

11,000
-

200

10

2,000

500

3

1,500
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อังกฤษ
- เกมส์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ฯลฯ

300

รวมทัง้ สิ้ น

5

1,500

30,000

การประเมิ นผล
1. สิ่ งที่ต้องการประเมิ น
- ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจในการใช้หอ้ งศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
2. วิ ธีที่ใช้ในการประเมิ น
- แบบสารวจความพึงพอใจ
3. ผูป้ ระเมิ น
- นักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทีเ่ ข้าใช้บริการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษา ครู สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษโดยใช้สอ่ื ต่าง ๆ ในศูนย์การ
เรียนรู้ ตามความสนใจ
2. นักเรียนนักศึกษา ครู สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3. นักเรียนนักศึกษา ครู ได้รบั ความสะดวกในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

80

โครงการ

โครงการอบรมความรูเ้ รือ่ งงานมัคคุเทศก์จากวิทยากรภายนอก
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสาขาวิชาตามอัตลักษณ์
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หลักการและเหตุผล
มัคคุเทศก์เป็ นผู้ท่ที าหน้ าที่นาผู้อ่นื ไปยังสถานที่ต่าง ๆ และให้คาอธิบายแนะนาเกี่ยวกับสถานที่
นัน้ ๆ ทัง้ นี้ เนื่องจากในการนานักท่องเทีย่ วไปยังสถานทีต่ ่าง ๆ นัน้ จาเป็ นต้องมีผทู้ ม่ี คี วามรู้ ความชานาญ
เกี่ยวกับเส้นทาง ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับสิง่ ต่าง ๆ ในท้องถิ่น หรือสถานที่นาเที่ยวนัน้ ๆ เป็ นอย่างดี
สามารถอานวยความสะดวก ความปลอดภัย และให้ความรูค้ วามเข้าใจ รวมทัง้ ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน
แก่ นัก ท่ อ งเที่ย วได้ ซึ่งผู้ท่ีท าหน้ าที่น้ี ต่ อ มาได้ก ลายเป็ น อาชีพ ส าคัญ อย่ างหนึ่ งในวงการอุ ต สาหกรรม
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์เป็ นผู้ท่ีมคี วามสาคัญ ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่อ นข้างมาก เนื่องจากมีโอกาสได้
ใกล้ชดิ กับนักท่องเทีย่ ว สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตลอดจนสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเทีย่ วได้
ง่าย มีคากล่าว่า มัคคุเทศก์ทาหน้าทีเ่ หมือนกับเป็ นฑูต หรือเป็ นผูแ้ ทนของคนในประเทศหรือในท้องถิน่ ซึง่ ก็
เป็ นความจริง เพราะนั ก ท่ อ งเที่ย วมัก ไม่ ค่ อ ยมีโอกาสได้ติด ต่ อ ใกล้ชิด กับ คนในท้อ งถิ่น ได้ม ากเท่ า กับ
มัคคุเทศก์ ถ้าหากได้มคั คุเทศก์ทด่ี ี ความรูส้ กึ พึงพอใจในการท่องเทีย่ ว ตลอดจนความประทับใจในด้านต่าง
ๆ ย่อมส่งผลไปถึงความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อประเทศ หรือท้องถิน่ ทีน่ กั ท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ได้ไปเยือน ในฐานะเจ้า บ้านทีด่ ี
ตัวแทนของท้องถิน่ ทีด่ ี
จากความส าคัญ ในหน้ าที่ว ิช าชีพ มัค คุ เทศก์ข้างต้น จึงได้มีก ารจัด โครงการอบรมในหัว ข้อ งาน
มัคคุเทศก์แก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในงานวิชาชีพมัคคุเทศก์
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูเ้ รื่องงานมัคคุเทศก์ จากประสบการณ์ ของผู้ทรงคุณ วุฒิ และเพื่อให้นักศึกษานา
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์ไปประยุกต์ในการเรียน และการทางานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจในงานวิชาชีพมัคคุเทศก์
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูเ้ รือ่ งงานมัคคุเทศก์จากประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิ
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษานาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์ไปประยุกต์ในการเรียน และ
การทางานในอนาคต
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
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เชิงปริมาณ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปี
ที่ 1และ 2 สาขาการท่องเทีย่ ว จานวน 185 คน เข้าร่วมโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปี
ที่ 1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ ว มีความรูค้ วามเข้าใจในงานวิชาชีพมัคคุเทศก์ ได้เรียนรูเ้ รือ่ งงานมัคคุเทศก์
จากประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิ และนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์ประยุกต์ในการ
เรียน และการทางานในอนาคต
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปี
ที่ 1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ ว ร้อยละ 70 เข้าร่วมโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
กิ จกรรม/งาน
กรกฎาคม 2559
ส.1
ส.2
ส.3
1. ประชุมปรึกษาการจัดโครงการ
2. จัดดาเนินการติดต่อวิทยากร
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
4. ขออนุมตั ดิ าเนินงานโครงการต่อผูอ้ านวยการจัดทา
โครงการเพือ่ เสนอ
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ความพร้อม
6. ดาเนินการโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์
7. สรุปประเมินผลโครงการ
8. รายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อผูอ้ านวยการ
งบประมาณการค่าใช้จ่าย

ส.4
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โครงการอบรมงานมัคคุเทศก์ มีรายละเอียดงบประมาณในการจัดโครงการดังนี้
ค่าวิทยากร
1,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
1,000 บาท

วิ ทยากร
คุณเอกวิพนั ธุ์

สมิตะพินทุ

ตาแหน่ง มัคคุเทศก์อสิ ระ

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ ว มีความรูค้ วามเข้าใจในงานวิชาชีพมัคคุเทศก์
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ วได้เรียนรูเ้ รือ่ งงานมัคคุเทศก์จากประสบการณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1, 2, 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
ชัน้ ปี ท่ี 1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ ว นาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากโครงการอบรมงานมัคคุเทศก์ไปประยุกต์ในการ
เรียน และการทางานในอนาคต
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โครงการ
ปฐมนิเทศสานใยสายสัมพันธ์ ปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
หลักการ และเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศสานใยสายสัมพันธ์ สาหรับนักเรียน
นักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 1 ซึง่ เป็ นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ตามหลักสูตรการศึกษาปี พ.ศ. 2554
และเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการเรียนฟรี 15 ปี ทีร่ ฐั บาลให้การสนับสนุน
ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยฯ จึงได้จดั กิจกรรมนี้ขน้ึ ในวันเสาร์ท่ี 2 กรกฎาคม
2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ ค่ายตากสิน อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่เพือ่ ให้นกั เรียน
นักศึกษามีแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับเพือ่ นใหม่ และสร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึน้ ในกลุ่มของนักเรียน
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นักศึกษาเอง อีกทัง้ ยังเป็ นการฝึกตนในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื /ความอดทน/เสียสละ/มีระเบียบวินยั ภายใต้การ
ดูแลอย่างใกล้ชดิ ของคุณครูผรู้ บั ผิดชอบ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
2. เพือ่ ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ ่นื
3. เพือ่ ฝึกความอดทน/เสียสละ/มีระเบียบวินยั
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ และคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 146 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีสมั พันธภาพทีด่ ี
ต่อกัน และได้เรียนรูว้ ธิ กี ารในการปรับตัวให้เข้ากับผูอ้ น่ื ได้ดขี น้ึ
2. นักเรียนนักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของความอดทน/เสียสละ/มีระเบียบวินยั ได้ดขี น้ึ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้เข้ามีสว่ นร่วม
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ หมายได้มสี มั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้ฝึกความอดทน/เสียสละ/มีระเบียบวินยั
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ
2. แต่งตัง้ คณะการทางาน (คณะกรรมการ)

ระยะเวลา
มิ.ย. 59
22 มิ.ย. 59

3. ทาหนังสือขออนุญาตนานักเรียนนักศึกษา 24 มิ.ย. 59
เข้าร่วมกิจกรรม
30 มิ.ย. 59
4. ประชุมคณะทางาน (คณะกรรมการ)

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางคนึงนิจ
เนตร
นางสาวนารี
นางพวงพลอย
นายสุเทพ

พรหม
วังโสภา
ขันเลข
แก้วจรัญ
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5. ดาเนินการนานักเรียนนักศึกษาเข้าค่าย

2 ก.ค. 59

6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

4 ก.ค. 59

รวมงบประมาณ

19,990.-

19,990.-

ค่าใช้จ่ายในวันดาเนินการนานักเรียนนักศึกษาเข้าค่าย (2 กรกฎาคม 2559)
นักเรียนนักศึกษาระดับชัน้ ปวช. 1 จานวน 149 คน
คนละ 100.- บาท (149 x 100)
=
14,900.- บาท
เบีย้ เลีย้ งครู จานวน 20 คน
คนละ 200.- บาท (20 x 200)
=
4,000.- บาท
ค่าอุปกรณ์เกมส์/นันทนาการ
=
1,000.- บาท
รวม
19,900.- บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้มสี มั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน และได้เรียนรูว้ ธิ กี ารในการปรับตัวให้
เข้ากับผูอ้ ่นื
2. นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้ตระหนักถึงความสาคัญของความอดทน/เสียสละ/มีระเบียบ
วินยั

โครงการ

การประชุมผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2559
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ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
หลักการ และเหตุผล
วิท ยาลัย เทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนา เป็ น สถาบัน อาชีว ศึก ษาที่เปิ ด ท าการสอนมาเป็ น เวลา
ประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งแต่ละปี สามารถผลิตนักศึกษาที่มคี ุ ณภาพ และประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
เป็ นจานวนมาก โดยทางวิทยาลัยฯ เห็นว่าความสาเร็จของนักศึกษาจานวนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ/
การประสานงานอันดี ระหว่างวิทยาลัยฯ และผูป้ กครอง
ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยพาณิชยการลานนา จึงได้จดั กิจกรรมนี้ขน้ึ ในวันเสาร์
ที่ 11มิถุ น ายน 2559 ระหว่ า งเวลา 09.00 น. - 11.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชัน้ 3 วิท ยาลัย เทคโนโลยี
พาณิ ช ยการลานนา เพื่อ สร้างความสัม พัน ธ์อ ัน ดีระหว่างวิท ยาลัย ฯ และผู้ป กครอง แ ละเปิ ด โอกาสให้
ผูป้ กครองได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบุตรหลานจากทางวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างวิทยาลัยฯ กับผูป้ กครอง
2. เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบุตรหลาน
3. เพือ่ ให้ผปู้ กครอง/นักเรียนนักศึกษาใหม่/ครูอาจารย์ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ในการทีจ่ ะ
ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา/ป้ องกัน/แก้ไขปั ญหาของนักเรียนนักศึกษา
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ และคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชัน้ ปวช. 1, ปวส.1 และปวส. (พิเศษ) 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา จานวน 426 คน
เชิงคุณภาพ
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1. ผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชัน้ ปวช. 1, ปวส. 1 และปวส. (พิเศษ) 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั วิทยาลัยฯ ดีขน้ึ
2. ผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชัน้ ปวช. 1, ปวส. 1 และปวส. (พิเศษ) 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบุตรหลานมากยิง่ ขึน้
3. ผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชัน้ ปวช. 1, ปวส. 1 และปวส. (พิเศษ) 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในการทีจ่ ะร่วมกันส่งเสริมพัฒนา/ป้ องกัน/แก้ไข
ปั ญหาของนักเรียนนักศึกษามากยิง่ ขึน้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 ของผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้ าหมายมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั วิทยาลัยฯ
2. ร้อยละ 95 ของผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้ หมายได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อบุตรหลาน
3. ร้อยละ 95 ของผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ กลุ่มเป้ าหมายได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันใน
การทีจ่ ะร่วมกันส่งเสริมพัฒนา/ป้ องกัน/แก้ไขปั ญหาของนักเรียนนักศึกษา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ขัน้ ตอน วิ ธีการ

ระยะเวลา

1. ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ

พ.ค. 59

2. แต่งตัง้ คณะการทางาน (คณะกรรมการ)

2 มิ.ย. 59

3. ทาหนังสือขออนุญาตนานักเรียนเข้า
ร่วม
กิจกรรม

6 มิ.ย. 59

4. ประชุมคณะทางาน (คณะกรรมการ)

8 มิ.ย. 59

5. ดาเนินการประชุม

11 มิ.ย. 59

6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

13 มิ.ย. 59

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

2,600

2,600.-

ผูร้ บั ผิดชอบ

นางคนึงนิจ
นางสาวนารี
นางพวงพลอย
นายสุเทพ

พรหมเนตร
วังโสภา
ขันเลข
แก้วจรัญ
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ค่าใช้จ่ายในวันกิจกรรมประชุมผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ เป็ นเงินจานวน 2,744.- บาท
การประเมิ นผล
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษา กลุ่มเป้ าหมายได้มสี มั พันธภาพทีด่ วี ทิ ยาลัยฯ
2. ผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษา กลุ่มเป้ าหมายได้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบุตรหลาน
3. ผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษา กลุ่มเป้ าหมายได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในการทีจ่ ะร่วมกัน
ส่งเสริมพัฒนา/ป้ องกัน/แก้ไขปั ญหาของนักเรียนนักศึกษา

โครงการ

เรือ่ ง โครงการลด ละ เลิก สารเสพติด ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง
หลักการและเหตุผล
ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาสาคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็ นภัยต่อความมันคงของประเทศ
่
รัฐบาลได้
กาหนดให้การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นวาระแห่งชาติ และกาหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด เพื่อ ให้ทุ ก หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง ยึด เป็ น หลัก ในการขับ เคลื่อ นงานยาเสพติด และได้
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มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมคิ ุม้ กันและสร้าง
ระบบป้ องกัน เฝ้ าระวังและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เด็ก และเยาวชน เป็ น เป้ าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่ อ งจากเป็ น วัย ที่เอื้อ ต่ อ การเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทัง้ ปั จจัยจากตนเอง คือ เป็ นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความ
สนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์ สูง กล้าเสีย่ ง กล้าทาสิง่ ท้า
ทาย นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มเี งิน จึงมีความมันใจว่
่ าการค้ายาเสพติดกับ
เยาวชนนัน้ จะทาให้มลี ูกค้าอยู่สม่าเสมอ จากสถิตคิ า้ ยาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติดเริม่ มีอายุน้อยลง ดังนัน้ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ จะต้องเรียนรูว้ ธิ ปี ้ องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
เพื่อจะได้สามารถร่วมมือกันปกป้ องเด็กและเยาวชน จากปั ญหายาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา จึงได้จดั โครงการ ลด ละ เลิก สารเสพติด ของกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดให้นกั เรียนนักศึกษาก่อนวัยเสีย่ ง ได้รบั รูร้ บั ทราบถึงปั ญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด
๒. เพือ่ สร้างเครือข่ายนักเรียนนักศึกษาในการป้ องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด
๓. เพือ่ พัฒนานักเรียนนักศึกษา ให้สามารถป้ องกันตนเองไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
๔. เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. วิทยากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 4 ท่าน
2. นักเรียนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 50 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
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1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็ นผูม้ ี มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง ไม่ยงุ่
เกีย่ วกับยาเสพติด และสามารถร่วมเป็ นกาลังของสังคม ต่อต้านยาเสพติดได้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดก่อนวัยเสีย่ ง ได้รบั รูร้ บั ทราบถึงปั ญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด
2. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีเครือข่ายในการป้ องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด
3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีพฒ
ั นาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด
กิ จกรรม หรือขัน้ ตอนดาเนิ นการ/ระยะเวลา/สถานที่
การดาเนินการประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการหัวหน้างานปกครอง
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนนักศึกษาทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
ตารางขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
กิ จกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการหัวหน้างานปกครอง

ส.ค. 59

-

2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

ส.ค. 59

-

3. ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนนักศึกษาทราบ

ส.ค. 59

-

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวนารี วัง
โสภา
นางสาวนารี วัง
โสภา
นางสาวนารี วัง
โสภา
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4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

ส.ค. 59

-

23 ส.ค. 59

-

ส.ค.59

-

นางสาวนารี วัง
โสภา
นางสาวนารี วัง
โสภา
นางสาวนารี วัง
โสภา

งบประมาณ การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
2. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
3. ประเมินผลลัพธ์ของโครงการ โดยการปรึกษาพูดคุย ใช้แบบสอบถามนักเรียนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วม
โครงการโดยการสุม่ ตัวอย่าง
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. นักเรียนนักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมในโครงการสามารถเลิกสารเสพติดได้มากกว่าร้อยละ ๙๐
๒. สามารถคืนนักเรียนนักศึกษาทีด่ กี ลับคืนสูส่ งั คมและช่วยกันพัฒนาชาติบา้ นเมืองต่อไป
๓. ลดปั ญหาอาชญากรรมทีเ่ กิดจากยาเสพติด
๔. สร้างสังคมไทยเป็ นเมืองสีขาว ปลอดจากสารเสพติด
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โครงการ

L.C.C. รณรงค์ควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2558
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ ตลอดปี งบประมาณ
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสีย่ ง
หลักการและเหตุผล
ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็ นพาหะ
นาโรค เนื่ องจากโรคนี้ มีแนวโน้ ม การระบาดในช่วงฤดูฝนของทุ ก ปี และพบว่าประชากรที่ป่ วยด้วยโรค
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ไข้เลือดออกมากทีส่ ุด ได้แก่ กลุ่มเด็กวัยเรียนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 5 -14 ปี แต่ปัจจุบนั ยังพบผูป้ ่ วยไข้เลือดออก
ในผู้ใหญ่ และมีการเกิดโรคตลอดทัง้ ปี อีกด้วย การดาเนินงานควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบ
ผลสาเร็จและเกิดประสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องในการกาจัดลู กน้ า
ยุ ง ลายที่เป็ นพาหะน าโรคและรณรงค์ ใ ห้ ชุ ม ชนสถานศึก ษาตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของปั ญ หาโรค
ไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้ าระวังป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้
ดังนัน้ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร่วมกับสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม เทศบาลตาบล
ช้างเผือก จึงได้จดั ทาโครงการนี้ขน้ึ เพือ่ เป็ นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้มกี ารทางาน
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุน้ เตือนให้นกั เรียนและนักศึกษาตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือ
ผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปั ญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ลดอัตราการป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลช้างเผือก
2. เพือ่ สร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและวิทยาลัยฯในการแก้ไขปั ญหาและควบคุมป้ องกันโรค
ไข้เลือดออก
3. เพือ่ กระตุน้ เตือนให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญและตระหนักถึงภัยโรค
ไข้เลือดออก

เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษา 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั ความรูเ้ รือ่ ง ภัยโรคไข้เลือดออก

95

2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 รูจ้ กั การร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปั ญหาและควบคุม
ป้ องกันโรคไข้เลือดออก
3. นักเรียนนักศึกษาและคนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้มอี ตั ราการป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกลด
น้อยลง
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้ องกันโรคไข้เลือดออกใน
สถานศึกษา
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการรักษา การป้ องกันโรคไข้เลือดออกจาก
กิจกรรม
ตารางขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ตลอดปี งบประมาณ
กิ จกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการหัวหน้างาน
ปกครอง

มิ.ย. 59

-

นางสาวนารี วัง
โสภา

2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

มิ.ย. 59

-

นางสาวนารี วัง
โสภา

3. ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนนักศึกษาทราบ

มิ.ย. – ก.ค. 59

-

นางสาวนารี วัง
โสภา

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

ก.ค. – ส.ค. 59

-

นางสาวนารี วัง
โสภา

ก.ค. 59 – มี.ค. 60

-

นางสาวนารี วัง
โสภา

5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ
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6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

มี.ค. 60

-

นางสาวนารี วัง
โสภา

งบประมาณ
-

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. สามารถลดอัตราการป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือน้อยลง
2. ให้ประชาชนในชุมชน นักเรียนนักศึกษา ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับโรคไข้เลือดออก และ
มีพฤติกรรมทีถ่ ูกต้องเหมาะสม การป้ องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
3. ลดแหล่งเพาะพันธ์ลกู น้ายุงลายภายในบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนให้น้อยลง
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โครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
หลักการและเหตุผล
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การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็ นส่งที่ดแี ละทุกคนควรกระทา หากทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและ
สมบู ร ณ์ จะส่ ง ผลให้ ก ารศึก ษาเป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพตามไปด้ ว ย และทางวิท ยาลัย ได้ เล็ง เห็น
ความสาคัญของการดูแลสุขภาพจึงจัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปี ของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
ได้รบั ความอนุ เคราะห์จากสานักประเมินสุขโภชนาการนักศึกษา-นักศึกษา ได้ดาเนินการตรวจสุขภาพ
ประจาปี ให้กบั นักศึกษา ทัง้ ยังให้ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพทีถ่ ูกต้อง ซึง่ ได้นาผลการตรวจไปจัดทารายงาน
ภาวะสุขภาพของนักศึกษา ที่ตรวจให้ท ราบถึงปั ญ หาทางสุขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแล
สุขภาพให้สมบรูณ์และแข็งแรง
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการมีสุขภาพที่แข็งแรงทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ จึงจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมและป้ องกันการเจ็บ ป่ วยให้นักศึกษา
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษารูจ้ กั ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษาได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
3. เพือ่ เป็ น การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
4. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี เพือ่ มิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ในอนาคต
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา จานวน 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
2. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
3. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
นักศึกษาวิทยาลัยฯ
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4. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายใน
เบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี เพือ่ มิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง
ๆ ในอนาคต
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
2. ร้อยละ 80 ได้รบั การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ
3. ร้อยละ 80 ได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ระยะเวลา
พ.ย. 59

2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาทราบ

พ.ย. 59
พ.ย. 59

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

ธ.ค. 59

5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ธ.ค. 59

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

ธ.ค. 59

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
นางพวงพลอย ขันเลข
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขันเลข
นางเกษสุดา อินทชัย
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็ก
เทศ
-
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
1. ค่าเอกสาร
2. ค่าจัดเตรียมสถานที่
3. ค่าตรวจสุขภาพ

-

บาท
บาท (เอกสารจัดประชุม /เอกสารประชาสัมพันธ์/แบบประเมิน)
บาท
บาท

การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษารูจ้ กั ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิง่ ขึน้
2. นักเรียนนักศึกษาได้รบั การตรวจสุขภาพประจาปี
3. นักเรียนนักศึกษาได้รบั การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
4. นักเรียนนักศึกษาได้รบั ทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบือ้ งต้น และรูจ้ กั ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกวิธี เพือ่ มิให้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
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โครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทาแผนสมรรถนะ (Project-based Learning:PjBL)
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในกาจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
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หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เปิ ดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวะศึกษา ใน
สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาการตลาดและการท่องเทีย่ ว ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ คี ุณภาพออกสู่
สังคมมากมาย และเพือ่ เป็ นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพือ่ จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนสมรรถนะ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษามี
ทักษะในวิชาชีพ จึงได้มกี ารจัดอบรมทาแผนการเรียนสมรรถนะ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และจัดเป็ นแผนการเรียนสมรรถนะของวิทยาลัยฯ และเป็ นไปตามนโยบายของการจัด
การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ครู ได้มคี วามรูใ้ นการจัดทาแผนการเรียนสมรรถนะ
2. เพือ่ จัดทาแผนการเรียนสมรรถนะในรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัยฯ ได้จดั ทาการเรียนการสอน
3. เพือ่ มีแผนสมรรถนะในรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัยฯ ได้จดั ทาการเรียนการสอน
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 56 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
มีแผนสมรรถนะในรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัยฯ ได้จดั ทาการเรียนการสอน
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู เขียนแผนสมรรถนะ และมีแผนสมรรถนะในรายวิชาที่ วิทยาลัยฯ ได้
จัดทาการเรียนการสอน
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
อบรม 2 วัน วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการและหลักสูตร
2.เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผสู้ อนทราบ
4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา

งบประมาณ

18 เม.ย. 59
25-29 เม.ย. 59
2-6 พ.ค. 59
9 พ.ค. 59
10-11 พ.ค. 59
12-13 พ.ค. 59

-

ค่าใช้จ่ายในวันอบรม 10-11 พฤษภาคม 2559
1. ค่าอาหาร (40x60x2)
=
2. ค่าอาหารว่าง (20x60x2)
=
รวม
=
การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ

7,200
7,200

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางพวงพลอย
นางพวงพลอย
นางพวงพลอย
นางพวงพลอย
นางพวงพลอย
นางพวงพลอย

4,800 บาท
2,400 บาท
7,200 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครู ได้ความรูใ้ นการเขียนแผนการเรียนสมรรถนะได้
2. ครู เขียนแผนการเรียนสมรรถนะได้
3. วิทยาลัยฯ มีแผนการเรียนสมรรถนะในรายวิชาทีว่ ทิ ยาลัยฯ ได้จดั ทาการเรียนการสอน

ขันเลข
ขันเลข
ขันเลข
ขันเลข
ขันเลข
ขันเลข

104

โครงการ

เรือ่ ง โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ ฝ่ ายแผนพัฒนาฯ
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในกาจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักการและเหตุผล
โดยที่พ ระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ ปี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีร ะบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทัง้ การประกันคุณ ภาพภายในและการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายนอก วิท ยาลัย เทคโนโลยีพ าณิ ช ยการลานนา เห็น ว่ าระบบการประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็ นมาตรฐานสาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ และกาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มรี ะบบประกัน
คุณภาพภายในถือเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ าน และการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมิน
ภายใน และการประเมินภายนอกเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ดาเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างแนวปฏิบตั ใิ นกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ มี าตรฐานและทิศทาง
เดียวกัน
2. เพือ่ ร่วมกันจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ าน และการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางที่
กาหนด
3. เพือ่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็ นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 75 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีแนวปฏิบตั ใิ นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีม่ มี าตรฐาน
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีการจัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ าน และการประเมินตนเอง
(SAR) ตามแนวทางทีก่ าหนด
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมร้อยละ 80 มีความเข้าใจเรือ่ งกระบวนการงานประกันคุณภาพการศึกษาว่าเป็ น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
- ร้อยละ 80 ของครูผเู้ ข้ารับการอบรม ของสถานศึกษา ได้รบั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก
- ร้อยละ 80 ของครูผเู้ ข้ารับการอบรม มีความรูท้ างวิชาการเชิงปฏิบตั กิ าร การประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกเพือ่ นาไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
กิ จกรรม หรือขัน้ ตอนดาเนิ นการ/ระยะเวลา/สถานที่
การดาเนินการประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้
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1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการและหลักสูตร
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผสู้ อนทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

ตารางขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
อบรม 2 วัน วันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
วัน เดือน ปี ที่ดาเนิ นการ

กิ จกรรม

เมษายน

พฤษภาคม

จานวนเงิ น (บาท)

หมายเหตุ

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการและหลักสูตร
2.เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผสู้ อนทราบ
4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5.ดาเนินการจัดกิจกรรม
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนิ นโครงการ
งบประมาณ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ดังนี้
หมวด/ประเภทรายจ่าย
รายการ
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1. ค่าวัสดุอุปกรณ์
2. ค่าอาหาร
2.1 ค่าอาหาร (40x75x2)
= 6,000 บาท
2.2 ค่าอาหารว่าง (20x2 x75x2) = 6,000
บาท
รวม

1,200.00
12,000
13,200

การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สูงขึน้ กว่าเดิม
2. บุคลากรมีความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึน้
3. งานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงานเป็ นระบบกลไกมากขึน้
4. งานประกันคุณภาพการศึกษามีแนวปฏิบตั แิ ละทิศทางเดียวกัน
5. เพือ่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านประจาของบุคลากร

โครงการ

โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จยั
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจยั ของผูเ้ รียน
หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุ นให้สถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ทีไ่ ด้
กาหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียนระดับชัน้ ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 จัดทา
โครงการ สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นา ส่งเสริมและสนับ สนุ นเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็ นนักคิด นักประดิษ ฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็ นพื้นฐาน ในการสร้างผลงานสิง่ ประดิษฐ์ท่สี ามารถนาไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรูก้ าร
สร้างองค์ความรู้และนวัต กรรมทางวิช าชีพ การเชื่อมโยงการวิจยั กับ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
วิช าชีพ มีกลไกน าผลการวิจยั ไปใช้ป ระโยชน์ ได้จริง จึงจัดให้มีก ารประกวด แสดงและเผยแพร่ผ ลงาน
รวมทัง้ การนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รบั รางวัล
หรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษารูจ้ กั ประดิษฐ์คดิ ค้นผลงานสิง่ ประดิษฐ์ โดยอาศัยความรูแ้ ละทักษะ
วิชาชีพ เป็ นพืน้ ฐานในการประดิษฐ์คดิ ค้นสิง่ ประดิษฐ์
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษา สามารถทางานร่วมกับผูอ้ น่ื มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบตั ิ อย่างมี
เหตุผล และแลกเปลีย่ น ความรูป้ ระสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4. เพือ่ คัดเลือกสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับภาค ได้ผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทม่ี ี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้งานได้จริงและส่งเข้าประกวดในระดับภาคหรือระดับชาติ
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เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. จานวนผลงานสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ แต่ละ
แผนกวิชา ดังนี้ (เกณฑ์ผลงาน ระดับ ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิน้ และระดับ ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิน้ )
สรุปผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิ ชา ประจาปี การศึกษา 2559
จานวนผลงาน
ปวช. 3
ที่

สาขาวิ ชา

1
2
3
4
5

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
การท่องเทีย่ ว
รวม

จานวน
นักศึกษา
(คน)
15
15
15
15
15
75

ปวส.2

จานวน
ผลงาน (ชิ้ น)
5
5
5
5
5
25

จานวน
นักศึกษา
(คน)
10
10
10
10
10
50

จานวน
ผลงาน (ชิ้ น)

ผูพ้ ฒ
ั นา
คุณภาพ

5
5
5
5
5
25

เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทัง้ หมด
2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทัง้ หมด
3. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รบั รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทัง้ หมด
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
ระยะเวลา งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการและ
พ.ย. 59
นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาโครงการ
นางสาวมัตติกา ขวัญ
ใจ
นางพวงพลอย ขันเลข
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรมโครงการประกวด
พ.ย. 59
นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา
นางสาวมัตติกา ขวัญ
ภายในสถานศึกษา
ใจ
3. จัดเตรียมการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และ
พ.ย. 59
500
นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
นวัตกรรมของนักศึกษาภายใน
นางสาวมัตติกา ขวัญ
สถานศึกษา
ใจ
4. ดาเนินการจัดโครงการประกวด
ธ.ค. 59
1,000
นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
สิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา
นางสาวมัตติกา ขวัญ
ภายในสถานศึกษา
ใจ
นางพวงพลอย ขันเลข
รวมงบประมาณ
1,500
งบประมาณการค่าใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เป็ นเงินงบประมาณทัง้ สิน้ 1,500บาท
การประเมิ นผล
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1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักศึกษา ได้รบั องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดทาโครงการผลงานสิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน สามารถนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั หิ รือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้
2. ครู ได้พฒ
ั นานักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดในรูปแบบผลงานสิง่ ประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. สถานศึกษาได้ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการทีม่ คี วามรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้านการ
วิจยั รูปแบบผลงานสิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เป็ นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา มาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สนองต่อ
เจตนารมณ์พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และและพระราชบัญญัตกิ ารการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

โครงการ
การส่งประกวดงานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ มิถุนายน – กันยายน 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับคุณภาพในกาจัดทาแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ตัวบ่งชี้ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จยั
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั ของครู
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กาหนดให้ครูใช้การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสมแก่ผเู้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ และในการ
จัด การเรีย นการสอนที่เน้ น ผู้เรีย นเป็ น ส าคัญ กิจ กรรมหนึ่ งที่ส าคัญ คือ ครูผู้ส อนต้อ งรู้จกั นัก เรีย นเป็ น
รายบุคคล รูค้ วามต้องการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดด้อย เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนทุกคนได้เต็มตามศักยภาพ
รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ว นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ฝึ กทักษะให้ผู้เรียนรู้จกั คิด วิเคราะห์ ใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
งานวิจยั ที่ครูทาขึน้ เป็ นงานวิจยั เพื่อทดลองจัดกิจกรรม ทดลองสอนโดยใช้ส่อื ที่ตนสร้างขึน้ แล้ว
นาไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนนักศึกษาในชัน้ เรียนเพือ่ เก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อสรุปได้ว่าสือ่ ทีต่ นสร้างขึน้ ใช้ได้ดี
เพียงใด ในการพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิง่ จาเป็ นที่ครูต้องมีบทบาท
มากกว่าเดิม คือวิจยั ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครูจงึ ต้องกลายเป็ นครูนกั วิจยั
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ จากเหตุผลและความจาเป็ นดังกล่าวจึงจัดทาโครงการพัฒนาครูเรื่องการทาวิจยั ในชัน้
เรียนขึน้
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรูก้ าร
สร้างองค์ความรู้และนวัต กรรมทางวิช าชีพ การเชื่อมโยงการวิจยั กับ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีกลไกนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงจัดให้มกี ารประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทัง้ การนา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รบั รางวัลหรือนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
2. เพือ่ ส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจยั ในชัน้ เรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
3. เพือ่ คัดเลือกงานวิจยั ครู ทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้งานได้จริงและส่งเข้า
ประกวดในระดับภาค
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
- ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 74 คน
- จานวนผลงานการวิจยั ของครูแต่ละสาขาวิชา (ครูจานวน 1 คน : 1 ชิน้ : ปี การศึกษา)
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
- ผลงานของครูแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทัง้ หมด
- ผลงานของครูแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทัง้ หมด
- ผลงานของครูแต่ละสาขาวิชา นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รบั รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู มีผลงานการวิจยั ของครูแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและ
นาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทัง้ หมด
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
มิถุนายน – กันยายน 2559
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการและ
หลักสูตร
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

ระยะเวลา
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นางพวงพลอย ขัน
เลข
นางพวงพลอย ขัน
เลข
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3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผสู้ อนทราบ

ก.ค. 59

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

ก.ค. 59

5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ก.ย. 59

-

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

ก.ย. 59

-

รวมงบประมาณ
ขัน้ ตอน/วิ ธีการ
ระยะเวลา
1. ขออนุญาตดาเนินงานตามโครงการฯ
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการทาวิจยั ในชัน้ เรียนให้
ครูผสู้ อน
5. กาหนดชือ่ ผลงานทีจ่ ะจัดทา
6. ครูดาเนินการทาวิจยั
7. ครูหวั หน้าหมวดให้คาปรึกษาแนะนา
8. ทดลองใช้ผลงาน
9. วิเคราะห์ขอ้ มูลแปลผล
10. จัดทารายงานการใช้ผลงานโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
11. จัดประกวดผลงานภายในสถานศึกษา
12. นาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
13. เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
14. นาผลงานไปใช้ประโยชน์หรือเข้าประกวดระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
15. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
16. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม)
รวมงบประมาณ

-

นางพวงพลอย
เลข
นางพวงพลอย
เลข
นางพวงพลอย
เลข
นางพวงพลอย
เลข

ขัน
ขัน
ขัน
ขัน

งบประมาณ
-

ผูร้ บั ผิดชอบ
สาขาวิชา
ผูบ้ ริหาร
สาขาวิชา
สาขาวิชา

-

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

-

สาขาวิชา
สาขาวิชา
สาขาวิชา

-
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย
การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครูได้มโี อกาสพัฒนา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดในรูปแบบผลงานการวิจยั ทางการศึกษา
งานสร้างสรรค์ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน สามารถใช้การวิจยั ในชัน้ เรียน เพือ่ แก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนได้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้

โครงการ

โครงการประกวดและนาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิ จยั
ตัวบ่งชีท้ ่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจยั ของครู
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หลักการและเหตุผล
ครูเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ในการปฏิรูปการศึกษา
จึงกาหนดให้ครูต้องพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ การวิจยั เป็ นเครือ่ งมือสาคัญทีจ่ ะช่วย
ให้ค รูส ามารถปรับ ปรุงและพัฒ นาการจัด การเรีย นรู้ข องครูอ ย่างเป็ น วิท ยาศาสตร์ ตามที่ได้ระบุ ไว้ใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 30 ได้ระบุว่า ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ ่ี
เหมาะสมกับ ผู้เรียนในแต่ ล ะระดับ การศึก ษา ในระยะเวลาสิบ ปี ท่ีผ่านมา สถานศึก ษาได้พ ฒ
ั นาครูให้มี
ความสามารถในการทาวิจยั ในชัน้ เรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ผลการวิจยั ในชัน้ เรียนอย่างได้ผล
และเกิดความสาเร็จขึน้ มากมาย ทัง้ จานวนผลงานการวิจยั ในชัน้ เรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ การพัฒนาสือ่ และนวัตกรรม
การเรียนการสอนใหม่ รวมทัง้ การยกระดับการเรียนรูข้ องผู้เรียนให้สูงขึ้น จะเห็นได้จากผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทีม่ รี ะดับคุณภาพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ทุกปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตระหนักถึงความจาเป็ นทีจ่ ะต้องดาเนินการให้การวิจยั ในชัน้
เรียนของครูทไ่ี ด้ดาเนินไปแล้ว เกิดคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพครูดว้ ย จึงเห็น
พ้องต้องกันว่าสมควรได้จดั การให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากงานวิจยั ทีด่ าเนินการไปแล้วระหว่างครูนกั วิจยั
กับครูในสถานศึกษา จึงได้จดั “โครงการประกวดและนาเสนอผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ”
ขึน้ เพื่อให้การทาวิจยั ในชัน้ เรียนมีผลต่อการพัฒนาการเรียนของนักเรียนและพัฒนาการสอนของครูเป็ นไป
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อีก ทัง้ เพื่อ เป็ นการสร้า งเครือ ข่า ยการวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของเครือ ข่า ย
สถาบัน การศึก ษาในทุ ก สังกัด ในพื้น ที่ ตามแนวทางของตัว บ่ งชี้ในการประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษาในแต่ละสังกัด
ผลของโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน อาทิเช่น
ผลงาน วิจยั ได้รบั การนาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึน้ ครูนักวิจยั ได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาเทคนิควิธกี าร
วิจยั ของตนให้สมบูรณ์ มากขึน้ สร้า งแรงจูงใจให้ครูในสถานศึกษาสร้างสรรค์งานวิจยั ให้เกิดมากขึน้ อันจะ
ส่งผลให้ครูสามารถปฏิบตั นิ า ‘การวิจยั ไปใช้เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ตามความในมาตรา24(5)
ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่ว่า “สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัด
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บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความ
รอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู”้ ให้สมั ฤทธิ ์ผลได้
วัตถุประสงค์
1. ครูเกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
2. ครูสามารถนาความรูแ้ ละทักษะการทาวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน
3. ครูสามารถนาความรูแ้ ละทักษะการทาวิจยั ทีไ่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ครูวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนา 27 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ครูวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน นาความรูแ้ ละทักษะการทาวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของตน ประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน และทาวิจยั ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ครูวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 มีสว่ นร่วมในการทา
วิจยั ในชัน้ เรียน
2. ครูวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการทาวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน นาความรูแ้ ละทักษะการทาวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของตน การประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน และส่งวิจยั เข้าประกวดระดับประเทศ
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. ขออนุมตั ทิ าโครงการ

ระยะเวลา
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
500
นางพวงพลอย ขันเลข
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นางพวงพลอย ขันเลข
มิ.ย. 59
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นางพวงพลอย ขันเลข
ก.ค.-ส.ค. 59
ครูผสู้ อน
ก.ย. 59
ตุลาคม 59
15,000 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย
20,000
บาท

3. แจ้งคณะครูอาจารย์ทราบเกีย่ วกับการ
ทาวิจยั ในชัน้ เรียน
5. ทาการวิจยั ในชัน้ เรียนส่งเข้าประกวด
5. จัดเตรียมเอกสาร
6. ดาเนินกิจกรรมประกวดวิจยั
รวม

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
ค่าประชุมคณะกรรมการ
ค่าดาเนินกิจกรรม

20,000
500
15,000

บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน)
บาท
บาท

การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนามีสว่ นร่วมในการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
2. ครูวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนามีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการทา
วิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน นาความรูแ้ ละทักษะการทาวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ของ
ตน ประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน และส่งวิจยั เข้าประกวดประเทศ
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โครงการ
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
วิชาการ
ระยะเวลาดาเนิ นการ ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิ ชาการและวิ ชาชีพ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้อาจารย์และนักศึกษาได้นาความรูจ้ ากการศึกษาแต่
ละสาขางานไปประยุ ก ต์ใช้ในการบริก ารวิช าการ/วิช าชีพ ต่ อ ชุ ม ชน หน่ ว ยงาน และสถานศึก ษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้อาจารย์และนักศึกษานาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
หน่ วยงาน และสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และเพื่อฝึ กการปฏิบตั งิ าน
จริง และการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ มีการจัดการ การ
เรียนรูโ้ ดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่ วยงาน
และสถานศึก ษา ระดับ ชัน้ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ สาขา งานการบัญ ชี สาขางานการขาย สาขางาน
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ และสาขางานการท่องเทีย่ ว ระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ
ชัน้ สูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุ ร กิจ และสาขาวิช าการจัด การธุ ร กิจ ท่ อ งเที่ย ว เพื่อ ให้ นั ก ศึก ษาได้ น าความรู้ท่ีไ ด้ จ ากการศึก ษาไป
ประยุกต์ใช้กบั ชุมชน หน่ วยงาน และสถานศึกษาและเพื่อเป็ นความรูท้ างวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้กบั
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้อาจารย์นกั ศึกษานาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
หน่วยงาน และสถานศึกษา
2. เพือ่ ให้นกั ศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ฝึกการปฏิบตั งิ านจริง และการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง จานวน 945 คน อาจารย์ 40 ท่าน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนนักศึกษานาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์
ต่อสถานศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกการปฏิบตั งิ านจริง และการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน
หน่วยงาน และสถานศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษานาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและ
นักศึกษาทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

5. ดาเนินกิจกรรม
รวม

ระยะเวลา
ก.ค. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นางพวงพลอย ขันเลข
ก.ค. 59
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
ก.ค. 59
750
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นางพวงพลอย ขันเลข
ก.ค. 59
3,500
นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาววลัยลักษณ์ เหล็ก
เทศ
ส.ค. – ก.พ. 60
15,750 นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
นางพวงพลอย ขันเลข
20,000

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
20,000 บาท (สองหมืน่ บาทถ้วน)
ค่าเอกสาร
3,500
บาท
ค่าประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ 750
บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
15,750 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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1. ครูและนักเรียนนักศึกษาได้นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
หน่วยงาน และสถานศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาได้พฒ
ั นาตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
3. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกการปฏิบตั งิ านจริง และการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
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โครงการ

การร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 4 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้มกี ารจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึง่ ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือน
สิงหาคม เป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดังนัน้ ในวันที่ ๑๒
สิงหาคม ของทุกปี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงร่วมกันจัดทาวันพระราชสมภพมาเป็ นวัน
ระลึกถึงพระคุณแม่ จึงขอร่วมถวายพระพร และคณะครูได้จดั ทาโครงการ วันแม่แห่งชาติขน้ึ เพื่อส่งเสริมให้
เด็กนักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รูถ้ งึ ความยากลาบากของแม่ว่าการเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็ น
คนดีในสังคม โครงการวันแม่น้ีจะเป็ นการกระตุน้ ปลูกฝั งการเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีเ่ สริมพัฒนาการด้านต่าง
ๆ เช่น ด้านจิตใจ ได้เรียนรูร้ ะลึกถึงพระคุณของแม่ การปฏิบตั ติ นต่อแม่ในสิง่ ทีด่ งี ามตามที่แม่สอนสัง่ และ
ทางวิทยาลัยได้นาดอกมะลิของนักศึกษาโรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่ เป็ นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สาหรับ
นักศึกษาที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ภายใต้โครงการร่มพระบารมี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นามาจาหน่ายให้กบั นักศึกษา
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจึงเห็นควรจัดโครงการโดยให้คณะกรรมการนักศึกษาและ
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาได้จดั งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพือ่ เป็ นการแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดแรงบันดาลใจจิตสานึก และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ
และมุง่ เน้นให้นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการประกอบกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของวันแม่
2. เพือ่ เป็ นการปลูกฝั งความสามัคคีของนักศึกษา
3. เพือ่ ให้นกั ศึกษามีจติ สานึกความรักชาติ มีความตระหนักและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถานบันของพระมหากษัตริย์
4. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่

เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษา จานวน 1,028 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
3. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้มจี ติ สานึกรักชาติเพิม่ มากยิง่ ขึน้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพร
2. ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 4 สิ งหาคม – 11 สิ งหาคม 2559)
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. ขออนุมตั โิ ครงการ
3. ติดต่อซือ้ ดอกจากโรงเรียนศรีสงั วาลย์ เชียงใหม่
4. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ
5. จัดเตรียมสถานที่
6. ดาเนินการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
4 ส.ค. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
5 ส.ค. 59
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
6 ส.ค. 59
12,510 นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
7-9 ส.ค. 59
1,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
10 ส.ค. 59
3,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
11 ส.ค. 59
2,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
18,510
บาท

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน หนึ่งหมืน่ แปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน
1. ค่าดอกมะลิ
12,510 บาท
2. ค่าจัดสถานที่
3,000
บาท
3. ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม 2,000
บาท

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่าของวันแม่
2. นักเรียนนักศึกษาได้รว่ มกันแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ ์ ฯ
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3. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่
4. นักเรียนนักศึกษา ได้แสดงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณของแม่
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โครงการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เพือ่ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล 5 ธันวาคม 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพ าณิ ชยการลานนาได้เห็นความสาคัญ ขอคาว่า “พ่อ” เป็ นผู้มีพ ระคุณ และมี
บทบาทอย่างสาคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผเู้ ป็ นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณ “พ่อ”
ด้วยความกตัญญูกตเวที และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติราลึกถึงผู้เป็ นพ่อจึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม
ของทุกปี ซึ่งเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดชเป็ น "วันพ่อ
แห่งชาติ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” ซึ่งนอกจากพระองค์จะ
เป็ นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดาทัง้ ยังทรงทะนุ บารุงพระราชโอรสพระราชธิดาด้วยความ
รักและทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ทรงเป็ น "พ่อตัวอย่าง” ของปวงชนชาวไทยทีเ่ ปี่ ยมล้นด้วย
พระเมตตากรุณา อีกทัง้ ยังทรงบาเพ็ญคุณานุ ประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณา
ทะนุ บารุงขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้าพระองค์ทรงเป็ น “พ่อแห่งชาติ” ทีอ่ าณาประชาราษฎร์เทิดทูน
ด้วยความจงรักภักดี สานึกใน พระมหากรุณาธิคุณและยึดมันในการเจริ
่
ญตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาทในการ
ทะนุบารุงชาติบา้ นเมืองให้วฒ
ั นาถาวรสืบไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรูส้ กึ ซาบซึง้
สานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ดงั กล่าว จึงได้จดั ให้มกี จิ กรรมเทิดพระเกียรติในงานวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ซึง่ เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระผูท้ รงเป็ น “พ่อของแผ่นดิน”
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพือ่ เทิดทูนพระเกียรติคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3. เพือ่ เทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อทีม่ ตี ่อครอบครัวและสังคมไทย
4. เพือ่ ให้เด็ก เยาวชน ในวิทยาลัยฯ ได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็ นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
5. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพ่อ
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษา จานวน 1,028 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อ
3. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้มจี ติ สานึกรักชาติเพิม่ มากยิง่ ขึน้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพร
2. ร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนิ นการ วันที่ 25 พฤศจิ กายน – 4 ธันวาคม 2558)
ขัน้ ตอน วิธกี าร
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ

ระยะเวลา
25 พ.ย. 58

2. ขออนุมตั โิ ครงการ

27 พ.ย. 58

3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ

27พ.ย.-4 ธ.ค. 58

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
1,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
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4. จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ

2 ธ.ค. 58
4 ธ.ค. 58

5,000
3,000
9,000

นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
บาท

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
1. ค่าเอกสาร
1,000 บาท
(เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารจัดประชุม)
2. ค่าจัดสถานที่
5,000 บาท
3. ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม 3,000 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่าของวันพ่อ
2. นักเรียนนักศึกษาได้รว่ มกันแสดงความจงรักภักดี และเพือ่ เทิดทูนพระเกียรติคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพ่อ
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โครงการ
ไหว้ครู ปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ วันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
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มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.4 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ และเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็ นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาที่มคี ุณภาพมาเป็ น
เวลาประมาณ 20 ปี มีครูอาจารย์อบรมสังสอนนั
่
กเรียนนักศึกษาทัง้ ในด้านวิชาการ และคุณธรรม/จริยธรรม
ซึง่ ทางวิทยาลัยฯ ได้เห็นความสาคัญของพิธกี ารไหว้ครูมาโดยตลอด เนื่องจากเป็ นประเพณีอนั ดีงามของคน
ไทย ทีล่ ูกศิษย์พงึ ปฏิบตั ติ ่อครูอาจารย์ จึงได้จดั กิจกรรมพิธไี หว้ครู เพือ่ เป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษา
ได้เห็นความสาคัญของประเพณีไหว้ครู ได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครู
ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยพาณิ ชยการลานนา จึงได้จดั กิจกรรมนี้ข้นึ ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 ของวิทยาลัยฯ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษาได้เห็น
ความสาคัญของประเพณีไหว้ครู ตระหนักและระลึกถึงพระคุณครูทไ่ี ด้อบรมสังสอนลู
่
กศิษย์ในทุกด้าน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สืบทอดประเพณีไหว้ครูให้คงอยูต่ ลอดไป
2. เพือ่ ระลึกถึงพระคุณครู
3. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้เห็นความสาคัญของประเพณีไหว้ครู
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ และคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 945 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รว่ มกันสืบทอดประเพณีไหว้ครูให้คง
อยูต่ ลอดไป
2. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้รว่ มกันระลึกถึงพระคุณครู
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3. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้เห็นความสาคัญของประเพณีไหว้ครู

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้รว่ มกันสืบทอดประเพณีไหว้ครูให้คงอยู่
ตลอดไป
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้รว่ มกันระลึกถึงพระคุณครู
3. ร้อยละ 95 ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้เห็นความสาคัญของประเพณีไหว้ครู
กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ

พฤษภาคม 2559

2. แต่งตัง้ คณะการทางาน (คณะกรรมการ)

15 มิถุนายน 2559

3. ประชุมคณะทางาน (คณะกรรมการ)

27 มิถุนายน 2559

4. ดาเนินการกิจกรรมไหว้ครู

30 มิถุนายน 2559

5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

2 กรกฎาคม 2559

ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ขออนุมตั ดิ าเนินโครงการ

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

พ.ค. 59

2. แต่งตัง้ คณะการทางาน (คณะกรรมการ)

15 มิ.ย. 59

3. ประชุมคณะทางาน (คณะกรรมการ)

27 มิ.ย. 59

4. ดาเนินการกิจกรรมไหว้ครู

30 มิ.ย. 59

5. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

2 ก.ค. 59

รวมงบประมาณ

งบประมาณ

2,600.-

2,600.-

ค่าใช้จ่ายในวันดาเนินกิจกรรมไหว้ครู เป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 2,600.- บาท

นางคนึงนิจ
นางสาวนารี
นางพวงพลอย
นายสุเทพ

พรหมเนตร
วังโสภา
ขันเลข
แก้วจรัญ
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การประเมิ นผล
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้รว่ มกันสืบทอดประเพณีไหว้ครูให้คงอยูต่ ลอดไป
2. นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้รว่ มกันระลึกถึงพระคุณครู
3. นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้ าหมายได้เห็นความสาคัญของประเพณีไหว้ครู
โครงการ

ประกวดพานไหว้ครูของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ มิถุนายน 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกการฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
การไหว้ครูเป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูรูค้ ุณครูอาจารย์ท่อี มรมประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้
ให้กบั นักศึกษา เป็ นการแสดงความนอบน้อมที่ศษิ ย์พงึ ปฏิบ ัตติ ่อผูเ้ ป็ นอาจารย์ท่ไี ด้ให้ความรักและความรู้
ประหนึ่งเป็ นบิดามารดาคนทีส่ อง ซึ่งในสังคมไทยจะให้ความสาคัญกับผูอ้ าวุโส ให้ความเคารพนับถือ การ
ไหว้ครูจงึ เป็ นพิธกี รรมทีส่ ะท้อนให้เห็นวิถชี วี ติ แนวคิดของคนไทยทีเ่ ป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน สมควรปลูกฝั ง
อนุรกั ษ์ให้เด็กไทยมีคุณลักษณะทีด่ เี หล่านี้ต่อไป
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ดังนัน้ ในการเรียนวิชาวิถธี รรมวิถไี ทย จึงได้เห็นสมควรให้มกี ารจัดการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู
ขึน้ ในโอกาสทีจ่ ะมีพธิ ไี หว้ครู เนื่องจากในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนนักศึกษาได้ซ้อื พานไหว้ครูจาก
ร้านค้าสาเร็จรูปมาใช้ในการประกอบพิธี ซึ่งทาให้นกั เรียนนักศึกษาไม่เกิดความภาคภูมใิ จในงานของตนเอง
การได้ประดิษฐ์พานไหว้ครูเพื่อใช้ในพิธไี หว้ครูจะทาให้นกั เรียนนักศึกษาฝึกการวางแผนและทางานร่วมกัน
ได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์ รูค้ วามสาคัญของวัตถุดบิ ที่ใช้ประดิษฐ์พานไหว้ครู เมื่องาน
สาเร็จแล้วยังเกิดความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเองด้วย เป็ นการสืบสานประเพณีทด่ี งี ามให้คงไว้สบื ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้มโี อกาสวางแผนฝึกการทางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจความสาคัญ ความหมายของการประดิษฐ์พานไหว้ครู
3. เพือ่ อนุรกั ษ์สบื สานภูมปิ ั ญญาของคนไทยให้คงไว้สบื ต่อไป
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 สามารถประดิษฐ์พานไหว้ครูได้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีได้
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมปิ ั ญญาไทยเรือ่ งความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
กตัญญูรคู้ ุณครูอาจารย์
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 สามารถประดิษฐ์พานไหว้ครูได้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีได้
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมปิ ั ญญาไทยเรือ่ งความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
กตัญญูรคู้ ุณครูอาจารย์
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
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มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ระยะเวลา
มิ.ย. 59

2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

มิ.ย. 59

3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ

มิ.ย. 59

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

มิ.ย. 59

5. ดาเนินกิจกรรม

มิ.ย. 59

รวม

งบประมาณ
งบประมาณ (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าการประชุมคณะกรรมการ 100
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเตรียมเอกสารจัดสถานที่ 200
ค่าดาเนินกิจกรรม
100
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินโครงการ

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
100
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวภุมริน บุญทวี
นางแรมจันทร์ เขือ่ น
พันธ์
นางแรมจันทร์ เขือ่ น
พันธ์
100
นางแรมจันทร์ เขือ่ น
พันธ์
นางสาวภุมริน บุญทวี
200
นางแรมจันทร์ เขือ่ น
พันธ์
นางสาวภุมริน บุญทวี
100
นางแรมจันทร์ เขือ่ น
พันธ์
นางสาวภุมริน บุญทวี
500

บาท
100
บาท
บาท

บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษาสามารถประดิษฐ์พานไหว้ครูได้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีได้
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2. นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่าของภูมปิ ั ญญาไทยเรือ่ งความอ่อนน้อมถ่อมตน การกตัญญูรคู้ ณ
ุ ครู
อาจารย์
โครงการ

เลือกตัง้ ประธานนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
ความวุ่นวายความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยปั จจุบนั เป็ นเรื่องที่นักศึกษาที่มอี ายุอยู่ในช่วง
วัยรุน่ ไม่ให้ความสนใจมากนักเมือ่ เทียบกับความสนใจในด้านอื่น ๆ เพราะคิดว่าเรือ่ งการเมืองเป็ นเรื่องทีไ่ กล
ตัว ดังนัน้ นักศึกษาจึงขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การแสดงความ
คิดเห็นที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะกลายเป็ นปั ญหาที่มากขึน้ เมื่อนักศึกษาเติบโตขึน้ ประกอบอาชีพ และใช้
ชีวติ ในสังคม ความไม่เข้าใจเรื่องสังคมประชาธิปไตยจะทาให้นักศึกษาเมินเฉยต่อความถูกต้อง ตัดสินใจ
ผิดพลาด และอยูร่ ว่ มกับบุคคลอื่นได้ยากลาบาก
ดังนัน้ ในการเรียนวิชาการเมืองการปกครองของไทยจึงเป็ นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ฝึกการอยู่ใน
สังคมประชาธิปไตย โดยเริม่ จากการลงสมัครรับเลือกตัง้ ประธานนักศึกษาที่เป็ นเรื่องใกล้ตวั ผู้สมัครได้มี
ประสบการณ์ ในการเสนอตัวเข้าทางานเพื่อส่วนรวม ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการวิเคราะห์ โดยใช้หลัก
เหตุผลในการตัดสินใจเลือกบุคคลทีเ่ หมาะสมมาเป็ นผูน้ า นักศึกษามีน้ าใจนักกีฬา รูแ้ พ้รชู้ นะรูอ้ ภัย สามารถ
ทางานร่วมกันได้แม้จะมีความคิดเห็นทีไ่ ม่ตรงกันเพื่อทีน่ ักศึกษาจะได้มพี น้ื ฐานในการใช้ชวี ติ จริงต่อไป ใน
การเลือกตัง้ ประธานนักศึกษาในปี ทผ่ี ่านมานัน้ เป็ นการลงคะแนนแบบหย่อนบัตร ปั จจุบนั ได้ มกี ารเปลีย่ นมา

137

เป็ นการลงคะแนนแบบอัตโนมัติ ซึง่ ถือเป็ นการฝึ กฝนการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ผูแ้ ทนของนักศึกษาต่อไป
ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้มโี อกาสเสนอตนเองเข้าทางานเพือ่ ส่วนรวม
2. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจความสาคัญ ความหมายของการใช้ชวี ติ ในสังคม
ประชาธิปไตย
3. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษามีความเข้าใจในการเมืองไทยปั จจุบนั
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรมการเลือกประธานนักเรียนนักศึกษา ประจาปี การศึกษา 2559
จานวน 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 90 มีสว่ นร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ประธานนักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 90 เห็นความสาคัญของการใช้ชวี ติ ในสังคมประชาธิปไตย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 90 มีสว่ นร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ประธานนักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 90 เห็นความสาคัญของการใช้ชวี ติ ในสังคมประชาธิปไตย
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
มิถุนายน 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

มิ.ย. 59

-

มิ.ย. 59

-

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวภุมริน บุญทวี
นายสุเทพ แก้วจรัญ
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3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ

มิ.ย. 59

500

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

มิ.ย. 59

500

5. ดาเนินกิจกรรม

มิ.ย. 59

1,500

รวม

นางสาวภุมริน บุญทวี
นางสาวภุมริน บุญทวี
นางเกตุธดิ า รัตนประภา
นางสาวภุมริน บุญทวี
นางเกตุธดิ า รัตนประภา
นางสาวภุมริน บุญทวี
นางเกตุธดิ า รัตนประภา

2,500

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณทัง้ สิน้ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการเลือกตัง้ 500 บาท
ค่าจัดเตรียมเอกสาร และสถานที่
500 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
2,500 บาท

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษามีสว่ นร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ประธานนักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญของการใช้ชวี ติ ในสังคมประชาธิปไตย
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โครงการ

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ถวายเทียนเข้าพรรษา
ให้วดั โพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง(วัดเจ็ดยอด)
ประจาปี
การศึกษา 2559
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ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ ระยะเวลาดาเนินการ (1-20 กรกฎาคม 2559)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จดั ให้มโี ครงการ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา
เป็ นประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจทีใ่ ฝ่ ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิง่ ทีป่ ลูกฝั งเยาวชน
ให้เข้าใจ และซาบซึง้ เห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามเหล่านี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จดั ทาโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้อนุ รกั ษ์ การ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็ นการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและส่งเสริม ประเพณีวฒ
ั นธรรมให้คงอยู่
สืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้อนุรกั ษ์ และส่งเสริม ประเพณีวฒ
ั นธรรมให้คงอยู่
2. เพือ่ ให้ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ได้ทากิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์รว่ มกัน ก่อให้เกิด
ความสามัคคีในหมูค่ ณะ มีความเสียสละ มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เพือ่ เป็ นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากรของสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จานวน 1,028 คน
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เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนา
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมแห่เทียนพรรษา
3. นักเรียนนักศึกษาและครู และบุคลากร ร้อยละ 100 ได้รว่ มกันประกอบกิจกรรม
4. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 ได้รบั การปลูกฝั งจิตสานึกความเป็ นไทย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนนักศึกษาได้รบั การอบรมทางคุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนนักศึกษาทีเ่ ข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีความรูค้ วามเข้าใจ หลักธรรม
ทางศาสนาเพิม่ ขึน้
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนิ นการ (1-20 กรกฎาคม 2559)
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรมโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประสานงานวัด และผูเ้ กีย่ วข้อง
5. อาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดวรวิหาร
พระอารามหลวง
6. จัดเตรียมแบบประเมิน/จัดเตรียมสถานที่
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
8. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน สรุปผล
การดาเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1 ก.ค. 59

-

2-3 ก.ค. 59

-

3 ก.ค. 59

-

4 ก.ค. 59

-

นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ

7 ก.ค. 59

-

นายสุเทพ แก้วจรัญ

8 ก.ค. 59

200

18 ก.ค. 59

2,800

9 ก.ค. 59

-

นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
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9. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยฯ
รวมงบประมาณ

20 ก.ค. 59

-

นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา

3,000

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
1. ค่าเอกสาร
200 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบประเมิน)
2. ค่าปั จจัย และสังฆทาน
2,800 บาท

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสานึกทีด่ งี าม มีศาสนาเป็ น
เครือ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ
2. นักเรียนนักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคี
3. นักเรียนนักศึกษามีจติ สานึกความเป็ นไทยมากขึน้
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โครงการ
L.C.C. มีดนิ ดีจากใบไม้ ช่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายแผนงานและความร่วมมือ
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.2 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.4 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถึงปั ญหาสภาวะแวดล้อมในปั จจุบนั ที่มนุ ษย์
ก่อมลพิษในอากาศมากขึน้ จนเป็ นสาเหตุแห่งปั ญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการเผาทาลายเศษกิง่ ไม้ ใบไม้
และวัชพืช เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีบริเวณกว้าง เนื้อที่ 16 ไร่เศษ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ทวบริ
ั ่ เวณ จึงมีใบไม้
กิ่งไม้ ที่ต้อ งก าจัด เป็ น จ านวนมากทุ ก วัน ทางวิท ยาลัย ฯ ต้อ งหาสถานที่เก็บ หาวิธีก ารก าจัด ท าลาย
แม้จะใช้วธิ กี ารซึ่งทางภาครัฐกาหนดให้ คือบรรจุลงถุงดา และให้รถขยะเทศบาลเก็บไป ก็ยงั ไม่สามารถ
กาจัดได้หมด และต้องใช้ถุงดาซึง่ ทาจากพลาสติกเป็ นจานวนมากอีกด้วย อีกทัง้ รถเทศบาลไม่รบั กิง่ ไม้ใหญ่
ซึ่งวิทยาลัยฯ ต้องหาวิธีกาจัดเอง ซึ่งไม่พ้นวิธกี ารเผา จากปั ญ หานี้ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้รเิ ริม่ โครงการ
L.C.C. ทาดินดีจากใบไม้ เพือ่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ซึง่ วิทยาลัยฯ ได้ทามานานกว่า 6 ปี แล้ว โดยเริม่ ต้นจาก
การแยกขยะใบไม้ ไปฝั งกลบ ถมที่ เพือ่ ปรับแต่งบริเวณด้านคูน้า เมือ่ ถึงระยะเวลาต้องลอกคลอง นักการจะ
ทาการกาจัด ผักตบ วัชพืชในน้า และขุดดินทีต่ น้ื เขิน ซึง่ ปิ ดทางน้ าไหล ขึน้ มาทับใบไม้ทจ่ี ดั เตรียมไว้แล้วนัน้
เมื่อระยะเวลาผ่านไป ทาให้ใบไม้ดา้ นล่างเน่าเปื่ อย กลายเป็ นดินดี นามาปลูกดอกไม้ได้สวยงาม โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ปุ๋ยเคมี วิทยาลัยฯ ประหยัดเงินจากการซื้อถุงดา ซื้อปุ๋ ยเคมี ซื้อดินที่มคี ุณ ภาพมาปลูกดอกไม้ และที่
สาคัญลดการเผาซึ่งทาให้เกิดมลพิษในอากาศ ดูแลรักษาลาเหมืองไม่ให้ต้นื เขิน ซึ่งเป็ นการช่วยอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ในการนี้ ทาให้วทิ ยาลัยฯ สร้างบ่อหมักใบไม้เพิม่ 2 บ่อ มีจุด
พักใบไม้ 3 จุด มีดนิ คุณภาพดีใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา
เพื่อดาเนินตามหลักความพอเพียงของในหลวง และแสดงให้เห็นถึงความเป็ นไทยที่แท้จริง รักใน
ความเป็ นไทย จึงทาให้การประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักความพอเพียงของในหลวงเป็ นทีน่ ิยม และน้อมรับนามา
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามหลักทฤษฎี " ความพอเพียง คือ" พอมี พออยู่ พอกิน ”ทางวิทยาลัยฯ ได้นา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และบริบทของวิทยาลัยฯ
การทาดินดีจากใบไม้ ทาให้วทิ ยาลัยฯ เป็ นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยธรรมชาติ และสภาพอากาศ สดชื่น
อุ ด มไปด้ว ยพืช พรรณไม้น า ๆ ชนิ ด ที่เขีย วชอุ่ ม ในเวลาเดีย วกัน วิท ยาลัย ฯ ไ ด้ดู แ ลรัก ษาล าเหมือ ง
สาธารณะ ให้สะอาด น้ าไหลผ่านได้สะดวก ไม่เป็ นแหล่งเพาะพันธุย์ ุง เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดารัส
ทีว่ า่ " น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... สูว่ ถิ ชี วี ติ ทีย่ งยื
ั่ น "
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ลดการเผาซึง่ ทาให้เกิดมลพิษในอากาศ
2. ลดปริมาณขยะใบไม้ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ
3. เพือ่ ทาดินดี มีคุณภาพ จากขยะใบไม้
4. เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักทฤษฎี “ความพอเพียง” คือ “พอมี พออยู่ พอกิน” ของในหลวง
5. เพือ่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. บ่อหมักดินจานวน 2 บ่อ
2. บ่อพักใบไม้จานวน 3 จุด
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีการผลิตดินดี ออกมาเพือ่ ทาการเพาะปลูกร้อยละ 100 และสามารถลดการเผาทาลายภายใน
วิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถรักษาสิง่ แวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศ ร้อยละ 100 ได้เป็ นอย่างดี
3. ดูแลรักษาลาเหมืองไม่ให้ต่นื เขิน น้าไหลผ่านได้สะดวก
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 มีการผลิตดินออกมาเพือ่ ทาการเพาะปลูกและสามารถลดการเผาทาลายภายใน
วิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 100 สามารถรักษาสิง่ แวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษในอากาศ ได้เป็ นอย่างดี
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ มิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2. เขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

ระยะเวลา
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นางสาวนารี วังโสภา
นางพวงพลอย ขันเลข
100
นางสาวนารี วังโสภา
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3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและ
นักศึกษาทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ก.ค. 59

100

มิ.ย.-ส.ค. 59
1 ส.ค.59-ก.พ. 60

300
2,500

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน

ก.พ. 60

-

รวมงบประมาณ

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ค่าเขียนโครงการเพือ่ ขออนุมตั ิ
100
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าจัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมสถานที่ 300
ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม

นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาวนารี วังโสภา
นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาวนารี วังโสภา
นางสาวนารี วังโสภา
นางพวงพลอย ขันเลข
นางสาวนารี วังโสภา
นางพวงพลอย ขันเลข

3,000

บาท
300 บาท
บาท
2,500 บาท

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพือ่ ลดการเผาซึง่ ทาให้เกิดมลพิษในอากาศ
2. ลดปริมาณขยะใบไม้ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ
3. เพือ่ ทาดินดี มีคุณภาพ จากขยะใบไม้
4. เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักทฤษฎี "ความพอเพียง คือ" พอมี พออยู่ พอกิน”ของในหลวง
5. เพือ่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง
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โครงการ

กีฬาสีวทิ ยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ณ วิทยาลัยฯ ประจาปี
การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2559)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น
ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
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นิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถด้ านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน ในการร่วมกิจกรรม
ทางด้าน กีฬาภายในของวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มกี ารพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาทีต่ นเองชอบและถนัด
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสร่วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็ นหมูค่ ณะ มีระเบียบวินยั รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิง่ เสพติด
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา
ประจาปี การศึกษา 2559 จานวน 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาสี และเกิดความสามัคคีเป็ นหมู่
คณะเป็ นหมูค่ ณะ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
2. ร้อยละ 90 นักเรียนนักศึกษาได้มกี ารจัดเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีอย่างเรียบร้อย
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2559)
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนักศึกษา

ระยะเวลา
ก.ค. 59

2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและนักศึกษา
ทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

ก.ค.59
ก.ค. 59

5. ดาเนินกิจกรรม (จัดการแข่งขันกีฬาสี)

ก.ค. 59

รวม

ก.ค. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
100
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
1,100
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
1,200

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
1,200 บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน )
ค่าจัดเตรียมเอกสาร/จัดสถานที่ 100 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
1,100 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักกีฬาแต่ละสีได้รว่ มแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสินของ
กรรมการ
2. กองเชียร์ของแต่ละสีได้รว่ มกันเชียร์อย่างสนุกสนาน และร่วมร้องเพลงเชียร์อย่างพร้อมเพรียง
กันตลอดเวลาการแข่งขัน
3. นักเรียนนักศึกษามีมารยาทในการเชียร์ ความสะอาดเรียบร้อยของกองเชียร์ของแต่ละสี
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โครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจัดกิจกรรมงานกรีฑาสี
ณ สนามกีฬา 700 ปี ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ มิถุนายน - 4 กันยายน 2559)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้สง่ เสริมด้านสุขภาพให้แก่นกั เรียนนักศึกษา รวมทัง้ สร้าง
เสริมสมรรถนะทางกาย ทางใจ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างทักษะด้านกีฬา ซึ่งกีฬามีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ทัง้ ในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจทีแ่ จ่มใส นับเป็ น
ปั จจัย สาคัญ ยิ่งประการหนึ่ งที่เอื้อ อานวยให้นัก เรีย นนัก ศึกษา สามารถพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มคี วามสามัคคี มีระเบียบวินัย รูจ้ กั รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ต่อตนเอง และประเทศชาติ ต้องอาศัยการกีฬาเป็ นสื่อสาคัญ การกีฬาจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั
การส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมโดยถ้วนหน้า
ในปั จจุบนั หลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้ นทีจ่ ะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้มกี ารคิด
เป็ น ท าเป็ น อีก ทัง้ การวิเคราะห์และสามารถแก้ปั ญ หาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุข ภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสยั รักการออกกาลังกาย เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม
โดยให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่วมกันเป็ นหมู่คณะสี ในฐานะที่
โรงเรียนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมทีใ่ ห้ความรูแ้ ละวิธที จ่ี ะทาให้ผเู้ รียนทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มี
การออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็ นวิธหี นึ่ งในการพัฒ นา
ศักยภาพของผูเ้ รียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของวิทยาลัยฯ
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ดังนัน้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จดั ทาโครงการกีฬา Sports day 2559 ขึน้ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย รูจ้ กั การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทัง้ ด้ านร่างกายและ
จิตใจ รูจ้ กั กฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย ก่อให้เกิดความรักความรักความสามัคคี
ในหมูค่ ณะต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มกี ารพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรีฑาทีต่ นเองชอบและถนัด
3. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสร่วมทากิจกรรมทางด้าน กรีฑา
4. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็ นหมูค่ ณะ มีระเบียบวินยั รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย
5. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิง่ เสพติด
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้าน กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กรีฑา
ประจาปี การศึกษา 2559 จานวน 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน กรีฑาสี และเกิดความสามัคคีเป็ นหมู่
คณะ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษามีการจัดเตรียมงานกิจกรรมกรีฑาสีอย่างเรียบร้อยและมีความ
สามัคคี
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
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(ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ มิถุนายน - กันยายน 2558)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรมกรีฑาสี
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินกิจกรรมกรีฑาสี
รวม

ระยะเวลา
มิ.ย.59

งบประมาณ
-

มิ.ย. – ก.ค. 59

-

ส.ค. 59
ก.ย. 59
2 ก.ย. 59

1,000
12,000
50,000

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางสาวนารี วังโสภา

63,000

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน
63,000 บาท ( แปดหมืน่ หกพันบาทถ้วน )
ค่าประชาสัมพันธ์
1,000
บาท
ค่าจัดสถานที่
12,000 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรมกรีฑาสี
50,000 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักกีฬาแต่ละสีได้รว่ มแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสินของ
กรรมการ
2. กองเชียร์ของแต่ละสีได้รว่ มกันตกแต่ง สแตนเชียร์อย่างสวยงาม
3. นักกีฬาร่วมร้องเพลงเชียร์อย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกันตลอดทัง้ วันและในงานยังได้มกี าร
ประกวดเชียร์ลดี เดอร์ของแต่ละสี ซึง่ ใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเป็ นอย่างดี เมือ่ ถึงเวลาแข่งขันเชียร์ลดี เดอร์
ของแต่ละสีกไ็ ด้โชว์ความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มทีแ่ ละสมศักดิ ์ศรี
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โครงการ

นักศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีชว่ งพักกลางวันใต้ตกึ สานักงาน
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ มิถุนายน 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
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มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
หลักการและเหตุผล
ตามแนวการจัดการศึกษาของไทยในปั จจุบนั ทีม่ ุ่งให้ผูเ้ รียน เก่ง ดี มีความสุข วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาจึงได้จดั กิจกรรมการแสดงดนตรีช่วงพักกลางวันขึน้ เพื่อเป็ นการสร้างให้ผเู้ รียนเป็ นผูม้ ี
สุนทรียภาพ มีจติ ใจอ่อนโยน มีความสนุ กสนาน และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข อีกประการ
หนึ่งคือเพือ่ ส่งเสริมผูท้ ม่ี คี วามสามารถด้านดนตรีให้โดดเด่นโดยเฉพาะการได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าผูอ้ ่นื เป็ น
การสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนดนตรีได้เป็ นอย่างดีอกี ทัง้ ยังเป็ นตัวอย่างสาหรับผูอ้ ่นื ในการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อกี ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้รบั ความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน
2. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้ผอ่ นคลายหลังจากการเรียนในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหาร
กลางวัน
3. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษารูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 945 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รบั ความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหาร
กลางวัน
2. นักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ผอ่ นคลายหลังจากการเรียนในช่วงเวลาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนนักศึกษาได้รบั ความสนุกสนาน
3. ร้อยละ 90 ของจานวนนักเรียนนักศึกษา ได้ผอ่ นคลายหลังจากการเรียนในช่วงเวลาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)
ขัน้ ตอนวิ ธีการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายกิจการ

1.
นักศึกษา
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์
พ.ค. 59
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์
ธ.ค. 59
2,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์
พ.ค. 59-ก.พ.60
3,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์
5,000

งบประมาณ
งบประมาณจานวน บาท 5,000 (ห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าประชาสัมพันธ์
2,000 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์)
- ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม (ค่าจัดสถานที)่
3,000 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวันอย่างสนุกสนาน
2. นักเรียนนักศึกษาได้รบั ชมการแสดงดนตรี ช่วยผ่อนคลายในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหาร
3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการ

สืบสานภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้านไทยด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 ณ โรงอาหารอาคารสานักงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.1 ระดับคุณภาพในปลูกฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้โลกสามารถทราบข่าวสารต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
ในทวีปใดทวีปหนึ่งสามารถทราบไปทัวโลกได้
่
ทนั ที ผ่านทางสือ่ ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
รวมถึงการแพร่หลายทางวัฒนธรรม การแต่งกาย อาหารการกินของประเทศหนึ่ง สามารถส่งผ่านมาถึงผูค้ น
ในประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศไทย การที่นกั ศึกษาได้พบเห็นวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ มากมายและใช้
ชีว ิต ก้ า วเข้า สู่ ก ารเป็ นสากล อาทิเช่ น การแต่ ง กาย การใช้ภ าษา การหาความบัน เทิง จากการแสดง
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การละเล่น ดูภาพยนตร์ ละครแบบใหม่ ทาให้ห่างเหินจากวิถชี วี ติ วัฒนธรรมพืน้ บ้านทีบ่ รรพบุรุษไทยได้ใช้
ชีวติ มาก่อน
ดังนัน้ ในการเรียนวิชาชีวติ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยจึงเป็ นโอกาสที่นักศึกษาจะได้ศกึ ษาวิถีชวี ติ
ชาวบ้านไทยทีม่ คี วามผูกพันกับธรรมชาติ ถิน่ ทีอ่ ยู่อาศัย สภาพภูมอิ ากาศ การประกอบอาชีพ ความเชื่อ จน
กลายมาเป็ นการละเล่นเพือ่ ความบันเทิงทีแ่ สดงให้เห็นถึงภูมปิ ั ญญาของผูค้ นทีอ่ าศัยแตกต่ างกันไปในแต่ละ
ท้องถิน่ นักศึกษาเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิน่ ว่ามีความสาคัญเทียบเท่าวัฒนธรรมสากล และควร
ทีจ่ ะอนุรกั ษ์สบื สานไว้เป็ นมรดกให้ลกู หลานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้มโี อกาสวางแผนฝึกการทางานร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
2. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจความสาคัญของวัฒนธรรมภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
3. เพือ่ อนุรกั ษ์สบื สานภูมปิ ั ญญาของคนไทยให้คงไว้สบื ต่อไป และเผยแพร่สสู่ ากลได้

เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาปวส. 1/1-1/6 และ ปวส.พ. 1/1-1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ จานวน
268 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีสว่ นร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพืน้ บ้านของนักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมปิ ั ญญาไทยเรือ่ งวิถชี วี ติ วัฒนธรรมพืน้ บ้านไทย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 มีสว่ นร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพืน้ บ้านของนักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมปิ ั ญญาไทยเรือ่ งวิถชี วี ติ วัฒนธรรมพืน้ บ้านไทย
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ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 ณ โรงอาหารอาคารสานักงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. นักศึกษาฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมใน
การแสดง ครูให้คาแนะนาปรึกษา
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่

ระยะเวลา
ก.ค. 59

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
100
นายสุเทพ แก้วจรัญ

ก.ค. 59
ก.ค. – ส.ค.59

200

ส.ค. 59

1,000

5. ดาเนินกิจกรรม

ส.ค. 59

1,200

6. ติดตาม สรุปและประเมินผล

ส.ค. 59

-

รวม

นางเกตุธดิ า รัตนประภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางเกตุธดิ า รัตนประภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางเกตุธดิ า รัตนประภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางเกตุธดิ า รัตนประภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางเกตุธดิ า รัตนประภา

2,500

งบประมาณ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการ
100 บาท
ค่าฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
200 บาท
ค่าจัดเตรียมสถานที่
1,000 บาท
ค่าดาเนินกิจกรรม
1,200 บาท

การประเมิ นผล
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษามีสว่ นร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพืน้ บ้านของนักศึกษา
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2. นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่าของภูมปิ ั ญญาไทยเรือ่ งวิถชี วี ติ วัฒนธรรมพืน้ บ้านไทย
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โครงการ

กิจกรรมนันทนาการ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2559)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มกี ารจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยให้นกั ศึกษาได้ทาความ
รูจ้ กั กันและกัน สร้างความสนิทสนม สร้างสุขภาพให้แข็งแรง และเพื่อเปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังเลิกเรียน รวมทัง้ ทาให้นกั ศึกษาห่างไกลยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
2. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
3. เพือ่ ให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรง
4. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรมนันทนาการ จานวน 945 คน
2. ครูผคู้ วบคุม จานวน 2 ท่าน
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เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้ใช้เวลาว่างในการประกอบกิจกรรม
3. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 90 ได้ห่างไกลยาเสพติด
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
2. ร้อยละ 90 นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีการจัดเตรียมงานกิจกรรมอย่างเรียบร้อย
3. ร้อยละ 90 นักเรียนนักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม - กันยายน 2559)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายฝ่ ายกิจการ
นักศึกษา

ระยะเวลา
ส.ค. 59

2. ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ

ส.ค. 59
ส.ค. 59

200

นางวิลาศ พิมพ์กิ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางวิลาศ พิมพ์กิ

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินกิจกรรม

ก.ย. 59
ก.ย. 59

500
1,300

นายสุเทพ แก้วจรัญ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางวิลาศ พิมพ์กิ

รวม

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางวิลาศ พิมพ์กิ

2,000

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน )
ค่าประชาสัมพันธ์
200 บาท
(ค่าเอกสาร/เอกสารประชาสัมพันธ์/ ค่าประชาสัมพันธ์)
ค่าจัดสถานที่
500 บาท
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ค่าดาเนินกิจกรรม

1,300 บาท

การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษาได้มโี อกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. นักเรียนนักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
3. นักเรียนนักศึกษามีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

โครงการ

โครงการนักศึกษา L.C.C. วิง่ การกุศล ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
นวมินทราชูทศิ พายัพ ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ (ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม พ.ศ. 2560)
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
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หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีความมุ่งมันที
่ ่จะส่งเสริมสนับสนุ นและดาเนินการในด้าน
สุขภาพ ให้กบั นักศึกษา โดยทางวิท ยาลัย ฯ ได้เห็นถึงความสาคัญ ของสุขภาพที่ดีเป็ นส่วนที่ทุกคนพึง
ปรารถนาการดูแลสุขภาพต้องขึน้ อยู่กบั บุคคลรูร้ กั การดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงอยู่
เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้ องกันได้ดว้ ยการออกกาลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่ วย แล้วจะทา
ให้สน้ิ เปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการรักษาจานวนมาก การทีเ่ รามีสุขภาพร่างการทีแ่ ข็งแรงเป็ นการ
สร้างภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี จึงควรมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดทาโครงการออกกาลังกายสร้างสุขภาพ โดยการจัด
กิจกรรมวิง่ การกุศลขึน้ มา เพือ่ ให้นกั ศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีด่ ี และกระตุน้ ให้เกิดจิตสานึกในการ
รักการออกกาลังกาย โดยการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการและมีรางวัลให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ เพื่อ
เป็ นขวัญและกาลังใจในการสร้างให้สขุ ภาพแข็งแรง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจทีด่ ี
2. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษาเห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
3. เพือ่ ให้นกั เรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
เป้ าหมายเชิ งปริ มาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากรของสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จานวน 1,028 คน
เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
1. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 ทีส่ นใจ มีสขุ ภาพแข็งแรงไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ
2. นักเรียนนักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมวิง่ การกุศล มีสขุ นิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
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1. ร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิง่ การกุศล
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา ได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม พ.ศ. 2559-มกราคม พ.ศ. 2560)
ขัน้ ตอน วิ ธีการ
1. จัดประชุมเพือ่ รวมกันวางแผนงานการ
ดาเนินงานโครงการ

ระยะเวลา
ธ.ค. 59

2. จัดทาโครงการเพือ่ นาเสนอเพือ่ ขอการ
อนุมตั งิ บประมาณ

ธ.ค. 59

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นกั ศึกษา
ของวิทยาลัยฯ

ธ.ค. 59 - ม.ค. 60

4. จัดเตรียมเอกสาร /แบบประเมิน
จัดเตรียมสถานที่

ม.ค. 60

5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ม.ค. 60

รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขัน
เลข
นางนารี วังโสภา
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขัน
เลข
นางนารี วังโสภา
500
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขัน
เลข
นางนารี วังโสภา
5,000
นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขัน
เลข
นางนารี วังโสภา
20,000 นายสุเทพ แก้วจรัญ
นางพวงพลอย ขัน
เลข
นางนารี วังโสภา
25,500
บาท

งบประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน 25,500 บาท (สามหมืน่ สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
1. ค่าประชาสัมพันธ์
500 บาท
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2. ค่าเอกสาร จัดสถานที่
5,000 บาท
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์/แบบประเมิน/จัดสถานที)่
3. ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
20,000 บาท
การประเมิ นผล
1. แบบประเมินความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนนักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจทีด่ ี
2. นักเรียนนักศึกษาเห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
3. นักเรียนนักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
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โครงการ
ทาบุญตักบาตรเนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่ ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ ธันวาคม 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6.ระดับคุณภาพในปลูก 1การฝั งจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
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หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มกี ารจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสิน้ ปี และขึน้ ปี
ใหม่ ขึน้ ทุกปี เป็ นประเพณีทถ่ี อื ว่าสาคัญของวิทยาลัยฯ นับเป็ นประเพณีและเทศกาลทีเ่ ป็ นสากลในวันสิน้ ปี
เก่าและต้อนรับปี ใหม่ ซึง่ วิทยาลัยฯ ถือปฏิบตั ดิ ว้ ยการตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และ
ได้รบั ความร่วมมือในการทากิจกรรมจากนักศึกษาตลอดมา ได้มโี อกาสทางานร่วมกันเพือ่ สร้างความสามัคคี
ในหมูค่ ณะ และสมควรทีจ่ ะต้องมีการเฉลิมฉลองเพือ่ แสดงความยินดี ซึง่ การจัดงานรืน่ เริงเนื่องในวันส่ง
ท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่น้ี จะจัดกิจกรรมเพือ่ ให้นกั ศึกษาเห็นความสาคัญในวันนี้ และนักศึกษาทุกคน
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มโี อกาสทากิจกรรมด้วยความสมัครใจ
2. เพือ่ สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน
3. เพือ่ ส่งเสริมให้นกั ศึกษาเกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
4. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้มกี ารทาบุญร่วมกัน
5. เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้รบั ความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
เป้ าหมาย เชิ งประมาณและคุณภาพ
เชิ งปริ มาณ
ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 950 คน (ครู
อาจารย์ บุคลากร จานวน 75 ท่าน นักศึกษา จานวน 1,025 คน)
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 นักเรียนนักศึกษา มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
2. ร้อยละ 80 ได้รบั ความร่วมมือจากนักศึกษาทัง้ วิทยาลัยฯ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

168

1. ร้อยละ 100 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และร่วมกิจรรมส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
2. ร้อยละ 100 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความสาคัญของประเพณีทท่ี าง วิทยาลัย
ฯ ได้จดั เป็ นประจาทุกปี
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม 2559)
ขัน้ ตอนวิ ธีการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2.ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม

ธ.ค. 59
ธ.ค. 59

-

อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ

3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ

ธ.ค. 59

1,000

อ.สุเทพ แก้วจรัญ

3. จัดสถานที่

ธ.ค. 59

9,000

อ.สุเทพ แก้วจรัญ

4.ดาเนินการจัดกิจกรรม

ธ.ค. 59

50,000

อ.สุเทพ แก้วจรัญ

60,000

บาท

รวมงบประมาณ
ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน 60,000 (หกหมืน่ บาทถ้วน)
- ค่าประชาสัมพันธ์
(เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์)
- ค่าจัดสถานที่
- ค่าดาเนินการจัดกิจกรรม
การประเมิ น
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1,000 บาท
5,000 บาท
60,000 บาท
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1. นักเรียนนักศึกษามีการวางแผน และเตรียมงานทาให้นกั ศึกษาได้เรียนรูก้ ารทางานเป็ นหมูค่ ณะ
2. ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้รว่ มกันทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
3. ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันประกอบกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ
บริจาคโลหิตต่อชีวติ ประจาปี การศึกษา 2559
ฝ่ าย/งาน
ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ระยะเวลาดาเนิ นการ กันยายน 2559
ความสอดคล้องกับมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.)
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิ ตสานึ กและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ตัวบ่งชีท้ ่ี 6. ระดับคุณภาพในการปลูก1ฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มกี ารจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่อชีวติ เป็ นกิจกรรม
หนึ่งทีท่ างสภากาชาดจังหวัดได้จดั ทาขึน้ เพือ่ นาโลหิตไปช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการโลหิต วิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้จดั กิจกรรมการเรียนการสอน ทีส่ ง่ เสริมการสร้างคุณธรรม เสริมคุณธรรม
จริยธรรม รูจ้ กั การเสียสละเพือ่ ส่วนรวม ซึง่ เป็ นการแบ่งปั นความสุขให้กบั ผูอ้ ่นื โดยการช่วยชีวติ ผ่าน
กิจกรรมบริจาคโลหิต นักเรียนนักศึกษาและครูวทิ ยาลัยฯ ร่วมกับฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงจัด
โครงการบริจาคโลหิตขึน้ ภายในวิทยาลัยให้นกั เรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งได้มโี อกาสบริจาคโลหิต และเป็ น
แบบอย่างทีด่ ขี องการให้ และแบ่งปั นความสุข ให้กบั ผูอ้ ่นื โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน นอกจากนี้ยงั เป็ นการส
ร้าวความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างวิทยาลัยฯ และสภากาชาด
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ส่งเสริมและปลูกฝั งคุณธรรมในเรือ่ งการเสียสละการให้การช่วยผูอ้ ่นื แก่นกั เรียนนักศึกษา

170

2. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯและสภากาชาดให้รว่ มกิจกรรม
3. เพือ่ กระตุน้ ศรัทธา ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ด้วยการทาบุญ โดยการบริจาคโลหิต
เป้ าหมาย เชิ งประมาณและคุณภาพ
เชิ งปริ มาณ
ครูบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 950 คน (ครู บุคลากร
จานวน 75 ท่าน นักศึกษา จานวน 1,025 คน)
เชิ งคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 80 ได้รบั ความร่วมมือจากครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทัง้ วิทยาลัยฯ
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความสาคัญของการเสียสละการให้การ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ขัน้ ตอน วิ ธีการ ระยะเวลาดาเนิ นการ งบประมาณ และผูร้ บั ผิดชอบ
(ระยะเวลาดาเนินการ กันยายน 2559)
ขัน้ ตอนวิ ธีการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ส.ค. 59
ส.ค. 59

-

อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ

ส.ค. – ก.ย. 59

-

อ.สุเทพ แก้วจรัญ

3. จัดสถานที่

ก.ย. 59

-

อ.สุเทพ แก้วจรัญ

4.ดาเนินการจัดกิจกรรม

ก.ย.59

-

อ.สุเทพ แก้วจรัญ

-

บาท

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
2.ขออนุมตั จิ ดั กิจกรรม
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ

รวมงบประมาณ
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ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณจานวน การประเมิ น
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูบคุ ลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีการเสียสละการให้การช่วยเหลือผูอ้ ่นื
2. ครูบคุ ลากร และนักเรียนนักศึกษามีสว่ นร่วมในการร่วมกิจกรรม
3. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทาบุญโดยการบริจาคโลหิต
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บทที่ 4
การกากับ ติ ดตาม ประเมิ น และรายงาน
กรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้กาหนดแนวทางการกากับติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั งิ าน/การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไว้ดงั นี้
1. การกากับ ติดตาม (Monitoring)
1.1 จัดผูร้ บั ผิดชอบในการกากับติดตามงานและประเมินผล
1.2 จัดทารูปแบบการกากับติดตามงาน โดยจัดเตรียมเครือ่ งมือในการกากับ ติดตาม เพือ่ เป็ นแนวทาง
ในการดาเนินการกากับติดตามในทิศทางเดียวกัน
1.3 ดาเนินการกากับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม/งาน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ งบประมาณและ
ระยะเวลา
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 สร้างเครือ่ งมือประเมินผล
2.2 ดาเนินการประเมินผล ทัง้ ก่อนดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมือ่ สิน้ สุดโครงการ
3. การรายงานผล (Reporting)
3.1 รายงานผลการดาเนินงานเมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมทีก่ าหนดให้ โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน
3.2 เมือ่ สิน้ ปี การศึกษา วิทยาลัยสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปี การศึกษา เพือ่ นาไปเป็ นข้อมูล
ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานในปี การศึกษาถัดไป
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แบบประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานตามโครงการ/กิ จกรรม/งาน
ในแผนปฏิ บตั ิ การประจาปี การศึกษา 2559
1. แผนงาน  1. การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา

 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฯ
 3. นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ
 5. ปลูกฝั งจิตสานึกฯ
 6. การประกันคุณภาพฯ
 7. ผูเ้ รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา

2. โครงการ/กิจกรรม/งาน
3. ผูร้ บั ผิดชอบ
4. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
รายการประเมิ น
1. ผลการปฏิบตั งิ านโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจในผลสาเร็จของผลการปฏิบตั งิ านโครงการ/
กิจกรรม เป็ นไปตามเป้ าหมาย
3. งบประมาณในการปฏิบตั งิ านโครงการ/กิจกรรม
4. ความร่วมมือของผูร้ ว่ มกิจกรรมในการปฏิบตั งิ าน
5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
สรุปผลการปฏิ บตั ิ งาน
5. ปั ญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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ลงชือ่

ผูป้ ระเมิน

(

)

ตาแหน่ง
/

/

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจาปี การศึกษา 2559
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. สนับสนุน/ส่งเสริม ให้ครูไป
ศึกษาอบรมเพือ่ รับใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาครู
3. โครงการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่
เหมาะสม
6. งานปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายใน
บริเวณสถานศึกษา
7. งานจัดผังอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบตั กิ าร
8. งานประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม/ภูมทิ ศั น์และ

พ.ศ. 2559
พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2560
ต.ค
.

พ.ย ธ.ค. ม.ค
.
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย.
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การใช้อาคารสถานที่
9. โครงการจัดซือ้ /ซ่อมบารุง/
พัฒนาเครือ่ งมือ อุปกรณ์ สือ่
เทคโนโลยี
10. การประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
11. โครงการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย
12. งานการจัดระบบดูแลผูเ้ รียน
13. งานบริหารความเสีย่ ง
14. แผนงาน/โครงการพัฒนา
สถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
15. แผนงาน/โครงการพัฒนา
สถานศึกษาทีส่ อดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
17. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูต้ ามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
18. โครงการฝึกงานตามหลักสูตร

พ.ศ. 2559
พ.ค
.

มิ.ย
.

ก.ค
.

ส.ค
.

ก.ย
.

พ.ศ. 2560
ต.ค
.

พ.ย ธ.ค. ม.ค
.
.

ก.พ
.

มี.ค
.

เม.ย.
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19. โครงงาน นวัตกรรม
สิง่ ประดิษฐ์ งานวิจยั
20. งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ครูและผูเ้ รียน
ประจาปี
21. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ
22. โครงการปลูกฝั งจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก
23. โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
24. โครงการจัดเตรียมความพร้อม
รับ การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
25. งานประเมินผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียน
26. งานวัดผลผูเ้ รียน
27. งานประเมินระดับความพึง
พอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชนทีม่ ตี ่อ
คุณภาพผูเ้ รียน
28. งานติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
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ภาคผนวก
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คำสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ที่ 31/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีนโยบายให้วิทยาลัย ฯ ในสังกัดทำการประกัน
คุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัย ฯ จัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ และได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตระหนักถึงความสำคัญและได้ทำการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนแม่บท เพื่อกำหนดแนวทาง แนวปฏิบัติ ที่จะนำวิทยาลัย ฯ เข้าสู่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณ ภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
นายวัชระ
นางสาวบงกช

ตัณตรานนท์
ชัยพันธ์

ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน
รองหัวหน้าคณะทำงาน

นางสาวนารี

วังโสภา

คณะทำงาน

นางพวงพลอย

ขันเลข

คณะทำงาน

นายสุเทพ

แก้วจรัญ

คณะทำงาน

นางทิพย์วรรณ

พิบูลนันท์

คณะทำงาน

นางสาวเพ็ญศรี

ขัดสงคราม

คณะทำงาน

นางสาวพัชราภรณ์

อินทรพงษ์นุวัฒน์

คณะทำงาน

นางสาวทัศนีย์

คฤหเตชะ

คณะทำงาน

นางสาวภุมริน

บุญทวี

คณะทำงาน

นางธิติมา

คำราพิศ

คณะทำงาน

นางสาวอรวรรณ

ธรรมวิสุทธิ์

คณะทำงาน

นางเพ็ญพรรณ

ประดิษฐนิยกูล

คณะทำงาน

นางตรีรัช

เตจ๊ะขอด

คณะทำงาน

นางสาวมัตติกา

ขวัญใจ

คณะทำงาน
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นางน้ำหวาน

จันทร์วิเศษ

คณะทำงาน

นายวิเชียร

ตาเจริญเมือง

คณะทำงาน

นางสาววลัยลักษณ์

เหล็กเทศ

คณะทำงานและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั ่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

( นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร )
ผูร้ ับใบอนุญาต

