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แผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖4
คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เลขที่ ๙๘/๑๒ หมู่ที่ ๒ ถนนโพธาราม (เจ็ดยอด) ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ โทร (๐๕๓) ๒๑๐๐๕๗-๘
โทรสาร (๐๕๓) ๒๒๕๑๘๑
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คานา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้จัดทาแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อ
เป็นแผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยจัดทาในรูปของ โครงการ/งาน/
กิจกรรมต่าง ๆ จาแนกตามเป้าหมายของวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติงานฉบับนี้มี ๔ บท ได้แก่ ข้อมูลภาพรวม
ของสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม การกากับ
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
วิทยาลั ย ฯ หวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่าแผนปฏิบัติงานฉบับนี้จะทาให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรมต่า ง ๆ รวมทั้งระยะเวลาใน
การติดตามตรวจสอบ ผู้ติดตามตรวจสอบ เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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บทที่ ๑
ภาพรวมของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ที่ 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 สอศ.
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ลักษณะชุมชน
สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการกากับ
ดูแลของเทศบาลตาบลช้างเผือก ทิศเหนือติดกับธุรกิจที่พักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธาราม
มหาวิหาร(วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ใ นชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)
วัดข่วงสิงห์ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีตารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริ ษัทเชีย งใหม่การศึกษาจ ากัด ซึ่งคณะกรรมการบริห ารได้ มีอุ ดมการณ์ และเจตจานงที่ จ ะให้
โรงเรี ย นพณิ ช ยการลานนาเชี ย งใหม่ เป็ น สถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและความสมบู ร ณ์ สู ง สุ ด ทั้ ง ทาง
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม
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โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทาการสอน
ในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 8 ไร่
เศษ จากสถิติการรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่ามีจานวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทาให้สถานที่
เดิมคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ทาการ
ย้ายโรงเรียน มายังสถานที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จั งหวัดเชีย งใหม่มีพื้น ที่ 16 ไร่ เศษ ประกอบด้ว ยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคาร
ส านั กงาน อาคารทุกหลั งได้ทาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้ องประชุมหลายขนาด ซึ่ ง
สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1,500 คน และมีสนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล
สนามเซปักตะกร้อรวมทั้งสนามฟุตซอล บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็น
อย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย
ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตาม
ใบอนุ ญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่ อภาษาอั งกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL
COLLEGE ผู ้บ ริห ารวิท ยาลัย ฯ ประกอบด้ว ย ดร.วัช ระ ตันตรานนท์ เป็นประธานกรรมการบริห าร
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากรเป็นผู้จัดการ และนาง
คนึงนิจ พรหมเนตร เป็นผู้อานวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภท
วิช าพาณิช ยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญ
ทักษะ” และคาขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE
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4. โครงสร้างการบริหารงาน
ดร.วัชระ ตันตรานนท์
ประธานกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากร

นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

นางพวงพลอย ขันเลข

ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นางทิพย์วรรณ พิบลู นันท์
ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
และหัวหน้าการเงิน
นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและ
หัวหน้างานทะเบียน

นายกมล รุ่งพิทักษ์มานะ
หัวหน้างานการบัญชี

นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม

หัวหน้างานบุคลากร

นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์

นางอุบลวรรณ พุทธิมานนท์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

หัวหน้างานพัสดุ

นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ

นางสาวยุวดี บุตรจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอัครเดช เสนาเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

นายอัครเดช เสนาเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวไอยลิล จุมปา

นางวิไลกุล ปัญญาพรหม
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าสาขา
วิชาภาษาต่างประเทศ
นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นางแรมจันทร์ เขื่อนพันธ์
หัวหน้าหมวดวิชาพื้นฐาน

นางสุพรรณี หมุดคา
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก/
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางฐาณิญา ถาวร
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
นางอุษณีย์ ไชยคาปัน

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

นายกิตติพงศ์ สว่างทิศ
หัวหน้างานสือ่ การเรียนการสอน
นางสาวนารี วังโสภา
ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ/หัวหน้างานประกันคุณภาพ

นายสุเทพ แก้วจรัญ
ทาหน้าทีร่ องผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาและหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

นางนาหวาน สุจริตพานิช

นางอุษณีย์ ไชยคาปัน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและการประกอบธุรกิจ

นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

นางพรรณี สถิตเมธากุล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายยงยุทธ ยงยศ
หัวหน้างานปกครอง

นายอิฐิรัตน์ ตาปวน
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นางเกษสุดา อินทชัย
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

นางวิไลกุล ปัญญาพรหม
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และงานบริการชุมชน

นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ
หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน นักศึกษา
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5. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ชื่อวิทยาลัย
ชื่อเต็มภาษาไทย
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ

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

เพลงประจาวิทยาลัย

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

เรามุ่งมั่นในการศึกษา
ดังสากลเจริญก้าวไกล
เราร่วมแรงกันชูธงชัย
ฝึกชานาญการดีเด่นดัง
การน้อมนาคาสอนสั่ง
พร้อมการเรียนเพียรสัมพันธ์
เรียนวิชาพาตนสู่ฝัน
พัฒนาชาติไทยไชโย
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C.) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพและ
เป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีมีความสามารถไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ

สีฟ้า – ทอง
สัญลักษณ์

เป็นสีประจาวิทยาลัยฯ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการและความรุ่งเรือง
ดวงอาทิตย์
หมายถึงความรุ่งเรือง
ดอกไม้
หมายถึงงดงามน่าชื่นชม
สามเหลี่ยม
หมายถึงความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว
แหย่งช้าง
หมายถึงการค้าธุรกิจพาณิชย์
ตะเกียงน้ามัน หมายถึงปัญญาความรู้ทักษะ
ตาชั่ง
หมายถึงความซื่อสัตย์
ใบมะกอก
หมายถึงชัยชนะหรือความสาเร็จ
งาช้างคู่
หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่ามีความอดทนแข็งแรง
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วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
รูปแบบ DTL
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน
4. มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด เป็ น ท าเป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการเป็ น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
อัตลักษณ์
วินัยดี วิชาการเด่น
นโยบาย
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ
ปรัชญาและคาขวัญของวิทยาลัยฯ
ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ
มีความเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมี
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีงาม
คุณ ธรรมเด่ น หมายถึง การมุ่งพัฒ นานักเรียนนั กศึกษาให้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมี
คุณภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
เพื่อนาความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความ
เชี่ยวชาญเพื่อนาทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับที่สูงได้
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ค าขวัญของวิ ท ยาลั ยฯ “LEARN TO SERVE” คือการนาความรู้ที่ไ ด้จากการศึก ษาไปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์
สังคมให้ดีขึ้น
เอกลักษณ์สถานศึกษา
สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม
วินัย น้าใจ พอเพียง
คุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษา L.C.C. HUMAN
1. ลุกพับ กินล้าง ใส่ซัก
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
3. มีวินัย มีความรับผิดชอบ รอบรู้
4. คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
5. Start up / Learn to serve / Speak English
การจัดการศึกษา
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจาแนกเป็น 9 สาขาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาการโรงแรม
7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
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2. ระดับ ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สูง (ปวส.) ประเภทวิช าบริห ารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจาแนกเป็น 9 สาขาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาการโรงแรม
7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หากสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
หากสาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการทางาน สาหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจากจะจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เพิ่มการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิว เตอร์ เพื่อให้นักเรียนนักศึก ษาได้
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้าง
โอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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- 43
3 6
1 - 2
- 2
- 4
- 1
- 1
8 12 59

ป.เอก

1
1
1
48
9
1
2
2
4
1
1
8
69

ป.โท

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครูที่ได้รับการแต่งตั้ง
ครูจ้างสอน
ครูต่างชาติจ้างสอน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่พยาบาล
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
นักการ/ภารโรง
รวม

ป.ตรี

ต่ากว่า ป.ตรี

3. ข้อมูลครูและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการ ศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย
จานวน (คน)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ตาแหน่ง
รวม
ผู้ที่มีวุฒิ
อายุงานเฉลี่ย
วิชาชีพครู
(ปี)
1
1
5
7

1
1

1
1
1
48
4
2
2
4
1
1
75

5
31
3
25
28
23
23
20
9
16
18

* ครู/เจ้าหน้าที่ คือ
ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่มีหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ครูผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารทางการศึกษาในสถานศึกษา
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ดยอด)
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. (053) 210057–8 โทรสาร (053) 225181
ชื่อเว็บไซต์ www.lcc.ac.th
มีอาณาบริเวณ 16 ไร่เศษ มีอาคารจานวน 5 หลังได้แก่
1. อาคาร “อานวยการ” 3 ชั้นประกอบด้วย
- ห้องผู้อานวยการ
- ห้องประชุมตันตรานนท์สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,500 คน
- ห้องประชุมลานนาสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 100 คน
- ห้องประชุมเอื้องมณีฉายจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 30 คน
- ห้องประชาสัมพันธ์
- ห้องการเงิน ห้องพัสดุ
- ห้องทะเบียน วัดผล
- ห้องวิชาการและฝ่ายแผนงาน
- ห้องสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ห้องพยาบาล
- ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
งานแนะแนว งานปกครอง
- โรงอาหาร
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2. อาคาร “สามัคคี” 3 ชั้น ประกอบด้วย
– ห้องปฏิบัติการโรงแรม
– ห้องปฏิบัติการค้าปลีก
– ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
– ห้องปฏิบัติการอาหาร
– ห้องปฏิบัติการเครื่องดื่มผสมอาหาร
– ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่
– ห้องปฏิบัติการส่วนหน้า
– ห้องปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐานอุตสาหกรรม
– ห้องวิชาการ
– ห้องธุรการ
– ห้องประชุม
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3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชั้นประกอบด้วย
- ห้องเรียนจานวน 31 ห้อง
- ห้องพักครูจานวน 2 ห้อง
- ห้อง L.C.C. Youth Corner 1 ห้อง
- ห้องภาษาจีน
- ห้องภาษาอังกฤษ
- ห้องวิทยาศาสตร์
- ห้อง To Be Number One

4. อาคาร “แมททิว” 5 ชั้นประกอบด้วย
– ห้องเรียนจานวน 25 ห้อง
– ห้องปฏิบัติงานสานักงานจานวน 6 ห้อง
– ห้องพักครูจานวน 1 ห้อง
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5. อาคาร “สานักงาน” 5 ชั้นประกอบด้วย
- ห้องเรียนจานวน 13 ห้อง
- ห้องพักครูจานวน 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติงานสานักงาน 24 ห้อง
- ห้องสมุด
- ห้องประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
- ห้องแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- โรงอาหาร มินิมาร์ท
- ลานจอดรถยนต์ใต้ดินสามารถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาการศึกษา
ตัวบ่งชี
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน
1. ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี 4.27
ดี
2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทางาน
4.78
ดีมาก
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
3.06
พอใช้
4. ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์
1.52
ต้องปรับปรุง
5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้นาไปใช้ 1.53
ต้องปรับปรุง
ประโยชน์
6. ผลการให้บริการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
2.78
พอใช้
7. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
2.78
พอใช้
8. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
8.50
ดี
8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
(4.50)
8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
(4.00)
9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4.00
ดี
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.00
พอใช้
11. ผลการบริหารความเสี่ยง
3.17
พอใช้
12. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
4.00
ดี
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
5.00
ดีมาก
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้พื้นฐาน
48.39
กลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์
14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 9.84
14.1 ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
(5.00)
ดีมาก
14.2 ผลการพัฒ นาตามจุ ดเน้ น หรื อจุ ดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็ นเอกลั กษณ์ ข อง
สถานศึกษา
(4.84)
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
9.84
กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริม
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.35
ดี
16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู
4.50
ดีมาก
17. การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4.50
ดีมาก
18. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา
4.34
ดี
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งขี้มาตรการส่งเสริม
17.68
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี้
75.91
ดี
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6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์ พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ และยกระดับคุณภาพไปสู่นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับ
จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค และระดั บ ชาติ ต่ อ ไป รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ น าผลงานไปใช้ป ระโยชน์ อ ย่ า งแท้จริง
โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2. อบรมให้ ความรู้ แก่ผู้ เรี ย นในการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน สิ่ งประดิษฐ์ ห รือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกาหนดแนวคิด ที่มาของปัญหา กาหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงานที่ถูกต้อง
ตามวิชาการ มีการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิ จัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิงผลงานของ
ตนเองตลอดจนประเมินผลจากการนาไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาสาหรับผู้สนใจหรือ
ผู้เรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปในการพัฒนาต่อยอด
7. เกียรติบัตรและรางวัลที่วิทยาลัยได้รับ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น อาชีวะ
ทาดีเพื่อพ่อ เพื่อน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ชิงถ้วยรางวัล
ชนะเลิศพระราทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้เข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษา
ต่อและอาชีพ ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้นานักเรียนเข้าอบรม
ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดเจ็ดยอด อาราม
หลวง
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ระดับชาติ เรื่องบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องความรู้เบื้องต้นพลั งงาน
แสงอาทิตย์ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
4. วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทองแดงประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการชุดกรวดน้าสานจากไม้ไผ่พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ระดับชาติ เรื่องสื่อการสอนสาหรับเด็ก อนุบาล เรื่องนิทานมดกับตั๊กแตน โครงการ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ระดับชาติ เรื่องสื่อการสอนสาหรับเด็กอนุบาล เรื่องนิทานกระต่ายกับเต่า โครงการ
ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
7. วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทองแดง ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเขินร้อยอักษราพร้อม บรรจุ
ภัณฑ์ โครงการชุดกราดน้าสานจากไม้ไผ่พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
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8.วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทองแดง ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการลูกประคบสมุนไพรอโรม่า พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
9.วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทองแดง ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเป้จากผ้าทอชนเผ่า
ปกาเกอะญอ พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ
ปี
การศึกษา 2558
10.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปี
การศึกษา 2558
11.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์
ด้ า นนวั ต กรรมซอฟต์ แ วร์ ระดั บ ชาติ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (CAI) เรื่ อ งความรู้ เ บื้ อ งต้ น พลั ง งาน
แสงอาทิตย์โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
12.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลรองนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเล่ ย์บอล
หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ทาดีเพื่อพ่อสานต่อ
แก้ปัญหายาเสพติด) จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2560
13.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจาปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพ หมอ
เจ้าฟ้า เนื่องในวันมหิดล ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันที่ 10 กันยายน 2560
15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอก
ดารารัตน์ 10,999 ดอกสาหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบลช้างเผือก
ปีการศึกษา 2560
16.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี รางวัล
อื่น ๆ จังหวัด ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
17.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ แทนนาเสนอตัวอย่างโครงการ
สถานศึกษาคุณธรรม อาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับภาค สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา
2561
18.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับชาติ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา 2562
19.วิทยาลัย เทคโนโลยี พาณิชยการลานนาได้ร่วมการประกวดองค์ความรู้การนาเสนอผลงานวิจัย
นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ของคนรุ่ น ใหม่ ภ าคภาษาอั ง กฤษได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ ระดั บ ภาคจั ง หวั ด
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปีการศึกษา 2562
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20.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) จั ง หวั ด เชีย งใหม่ ได้ รั บ รางวัล รองชนะเลิ ศ จั ง หวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข จังหวัด
เชียงใหม่ปีการศึกษา 2562
21.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาการดาเนินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับ
การประเมินคุณภาพ 4 ดาว ระดับ ชาติ จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปี
การศึกษา 2562
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บทที่ 2
ส่วนนา
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้านการศึกษา ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
3. มีงานทา มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
4. การรับรองการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ มั่นคงพอเพียง กับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
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ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไม่ มี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ใ นภาวะความยากจน เศรษฐกิ จ ในประเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมี
ความสั มพัน ธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภ าคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้ างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้ อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน
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3. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา
3. ให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดการศึกษาและเน้นการกระจายอานาจ
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางสังคม
9. สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
4. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผล
1. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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6. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21
พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในควรประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

Reading
Writing

3R x 8C

Arithmetic

อยากรู้อยาก
เห็น
คิดสร้างสรรค์
อยากลองสิ่ง
ใหม่
รู้จักปรับตัว
เรียนรู้ด้วยตัวเอง

Partnership for

21St century

learning

ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ปัญหา
(Critical Thinking and Problem Solving)

ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(Creative and Innovation)

ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา
(Collaboration, Teamwork and Leadership)

ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ(Communication, Information
and Media Literacy)

มีเหตุผล
คิดวิเคราะห์
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการสื่อสาร
มีความสามรถใน
การพัฒนา

ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช
ทักษะด้านการเข้าใจล่างวัฒนธรรม
ล่างกระบวนทัศน์
(Cross-cultural Understanding)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
(Career and Learning Skills)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ.

ความมีเมตตากรุณา
(Compassion)
(วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ)
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7. โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ลดความเหลื่อมล้า

พัฒนาคน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์หลัก (Grand Strategy)
1. ธรรมาภิบาล

2. นวัตกรรมและผลิตภาพ

3. ยกระดับคุณภาพมนุษย์

4. มีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง

7 ตัวขับเคลื่อน (Value Driver)

5 ปัจจัยสนับสนุน (Enable Factor)

1. ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
2. ส่งเสริม SMEs & Start Up

1. การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Mice

2. การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

4. ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5. พัฒนา Cluster ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve

4. การปรับแก้กฎหมายและกลไกลภาครัฐ

6. พัฒนาเกษตรสมัยใหม่

5. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา

7. การสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

มติ ครม. เห็นชอบในหลักการกาหนด 10 อุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
1. การต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม 5 กลุ่ม

2. เพิ่มเติมในอีก 5 กลุ่มอุตสาหกรรม

(1) ยานยนต์แห่งอนาคต

(1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม

(2) อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

(2) ขนส่งและการเงิน

(3) ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

(3) พลังงานและเคมีชีวภาพ

(4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

(4) อุตสาหกรรมดิจิทัล

(5) อาหารแห่งอนาคต

(5) การแพทย์และสุขภาพ
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8. การวิเคราะห์นโยบายสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการและจุดเน้นการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2563
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาลด้าน
นโยบาย
(พ.ศ. 2560-2579)
แห่งชาติฉบับที่ 12
การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2560-2564)
(รมว.ศธ.พลเอกดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ)
1. ความมั่นคง
1. ยกระดับศักยภาพการ
1. จัดให้มีการปฏิรูป
1. การสร้างค่านิยม
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก การศึกษาและการเรียนรู้ อาชีวศึกษา
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. สร้างความสามารถ 2. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วง 2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรร 2. การจัดการเรียนการสอน
ในการแข่งขัน
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
งบประมาณสนับสนุน
ทวิภาคีร่วมกับสถาน
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
การศึกษา
ประกอบการ
คุณภาพ
3. พัฒนาและ
3. ลดความเหลื่อมล้าทาง
เสริมสร้างศักยภาพคน สังคม

3. ให้ภาคส่วนต่างๆร่วม
จัดการศึกษาและเน้นการ
กระจายอานาจ
4. สร้างโอกาสความ 4. รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค 4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้
เสมอภาคและเท่าเทียม และความเป็นเมือง
มีคุณธรรม จริยธรรม
กันทางสังคม
และความเป็นพลเมืองดี
5. สร้างการเติบโตบน 5. สร้างความเจริญเติบโตทาง 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น และการศึกษาระดับ
กับสิ่งแวดล้อม
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยชุมชน
6. ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

6. บริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

6. พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครู
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศาสนา และ
ศาสนาอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม
9. สนับสนุนการเรียนภา
ต่างประเทศ
10. ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตสานึกที่ดี

3. การแก้ปัญหาทะเลาะ
วิวาทของนักศึกษา
4. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้
มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
5. การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
(รวมอาชีวะอาเซียน)
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9. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในด้านอาชีวศึกษา
1. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
3. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา
4. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
5. การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
10. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/มาตรการ
10.1 วิสัยทัศน์/Vision
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค
(The office of the Vocational Education Commission (OVEC) is the leader in
Vocational Education and training for driving the development of economics and
society, increasing competitiveness country and region.)
10.2 ภารกิจ/Duty
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ
(Provide and promote vocational education and professional training with the
quality and professional excellence.)
10.3 พันธกิจ/Mission
1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
(Provide and promote quality and standards vocational education.)
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
(Upgrade vocational education manpower to meet with international quality
and standards.)
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
(Expend the vocational education opportunity widely and equally.)
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ
( Be a center in vocational education at the skill level, technical level and
technological level.)
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ
(Strengthen cooperation network and partnership.)
6. วิจัย สร้างวัฒนธรรม จัดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
( Conduct research, innovation and knowledge management for
professional development.)
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7. ส่ งเสริ ม/พัฒ นาครู และบุคลากรอาชีว ศึกษาเพื่อความเป็นเลิ ศ มั่นคง และก้าวหน้าใน
วิชาชีพ
(Enhance and develop vocation teacher and personnel to be excellent.)
10.4 ยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
10.5 มาตรการ
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
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กรอบนโยบายและจุดเน้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
LCC2 LCC ยกกาลัง 2 (Excellent Language & Smart Digital)
เป็นเลิศด้านภาษา ล้าหน้าด้านเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น ให้นักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้มีความเลิศและพัฒนา
ดังนี้
-พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศด้านภาษา และดิจิทัล
-ยกระดับศักยภาพของนักศึกษา (Re-Skills, Up-Skills, New-Skills)
-ยกระดับความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการอย่างเข้มข้น
-พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ
-พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On site, On-Air, Online, On-Demand)
-พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่
นักเรียน/นักศึกษจบแล้วมีงานทา 100%
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รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา รูปแบบ DTL

ภาพแสดง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเตรียมความให้เป็นรูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการการลานนา
การพัฒนาสถานศึกษาโดยกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบ DTL
การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการรูปแบบ DTL โดยมุ่งพัฒนาด้านวินัย ความคิด และภาษา ให้
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยกาหนดแนวทางในการพัฒนาให้เกิดเป็น
รูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนไว้เป็นประเด็นหลัก 3 ประเด็น
1. ประเด็นด้านวินัย (Discipline) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ มีความซื่อสัตย์
ตรงต่อเวลา
2. ประเด็นด้านวิธีคิด (Thinking) มีความคิดเชิงบวกในการทางานและการจัดการเรียนการสอน ให้
คิดเป็น ทาเป็น มีหลักการและเหตุผลรู้จักคิด วิเคราะห์ ไปจนถึงขั้นสรุปในการเรียนและทางาน ชีวิตก็มีความสุข
สามารถนาพาไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้ด้วยการตั้งใจเรียน การลงมือทางาน ไม่ว่างานนั้นจะมีเกียรติหรือไม่มี
เกียรติก็ตาม
3. ประเด็นด้านภาษา (Language) พัฒนาการใช้ภาษาสากล ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาในประชาคม
อาเซียน และภาษาจีน ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ในมาตรการนี้ได้กาหนดกระบวนการดาเนินการตามกลุ่มบุคลากรกับบุคคล 3 กลุ่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้
สามารถขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้แนวคิด 3 เส้า (Triangle) ดังนี้
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1. กลุ่มครูผู้สอน (Teacher)
ด้านวินัย (Discipline) ต้องมีวินัย และความรับผิดชอบที่เข้มข้นใน 3 เรื่อง คือ
-การตรงต่อเวลา ได้แก่ การเข้าสอน การเลิกงาน การส่งงาน
-ความสะอาด ได้แก่ การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และแผนก
-ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การแต่งกาย และการมีบุคลิกภาพที่ดี
ด้านวิธีคิด (Thinking) เป็นผู้ที่มีทัศนคติเชิงบวกในด้านการนั บถือตัวเอง มองโลกในแง่ดี มีความคิดที่จะ
มุ่งสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อผู้เรียนและเพื่อนร่วมงาน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่าน CIPPA
Model ทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) รวมทั้งมีกิจกรรม Learning Research
ด้านภาษา (Language) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนที่มีทักษะในการใช้ภาษาสากล
ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาในประชาคมอาเซียน และภาษาจีน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสอดแทรก
การสนทนาในชีวิตประจาวัน
2. กลุ่มผู้เรียน (Student)
ด้านวินัย (Discipline) ต้องมีวินัย และความรับผิดชอบในการเรียนที่เข้มข้น 3 เรื่อง คือ
-การตรงต่อเวลา ได้แก่ การเข้าเรียน การเลิกเรียน และการส่งงาน
-ความสะอาด ได้แก่ การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และ แผนก
-ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การแต่งกาย และการมีบุคลิกภาพที่ดี
ด้านวิธีคิด (Thinking) เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ได้รับการฝึกให้
สืบค้น รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเอง โดยการฝึกให้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น จากกิจกรรม
การเรียนเป็นชิ้นงาน เป็นโครงการและโครงการ
ด้านภาษา (Language) ได้รับการฝึกทักษะในการใช้ภาษาสากล ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาในประชาคม
อาเซียน และภาษาจีน ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสอดแทรกการสนทนาในชีวิตประจาวัน เพื่อ
การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึงการฝึกทักษะในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติจริงทั้งในชั้นเรียน
และในห้องปฏิบัตกิ ารทางภาษา จากศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง
3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ (Team)
ด้านวินัย (Discipline) ต้องมีวินัย และรับผิดชอบในการทางานที่เข้มข้นใน 3 เรื่อง
-การตรงต่อเวลา ได้แก่ การเริ่มงาน การเลิกงาน และการส่งงาน
-ความสะอาด ได้แก่ การรักษาความสะอาดของห้องทางาน
-ความเป็นระเบียบ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อกาหนดการทางาน การแต่งกาย และการมีบุคลิกภาพที่ดี
ด้านวิธีคิด (Thinking) เป็นผู้ที่มีความรู้สึกที่ดีต่องาน ลงมือกระทางานด้วยความรู้สึกสดชื่น เบิกบาน
เริ่มต้นความคิด โดยการคิดให้ถูกต้อง เข้าใจให้ถูกต้อง มีความคิ ดที่จะมุ่งสู่ทิศทางที่เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา
ด้านภาษา (Language) มีทักษะในการใช้ภาษาสากลโดยการสอดแทรกการสนทนา ทั้งภาษาอังกฤษ
ภาษาในประชาคมอาเซียน และภาษาจีนในชีวิตประจาวัน

31
ในมาตรการนี้ ไ ด้ ก าหนดให้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลไปสู่ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ การศึ ก ษาโดยใช้
กระบวนการคิดแบบ 3 A คือ
ความตระหนัก (Awareness) โดยการสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความสาคัญโดยจัดกิจกรรม
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ความพยายาม (Attempts) โดยการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางเพื่อกระตุ้นให้
เกิดความพยายามในการดาเนิน การ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
ความสาเร็จ (Achieve) สร้างความภาคภูมิใจต่อความสาเร็จที่เกิดจากผลการดาเนินการ กิจกรรมต่าง
ๆ เกี่ยวกับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ดีเด่น ได้แก่ครูผู้สอนดีเด่น ครูที่ปรึกษาดีเด่น
นักเรียนดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น แผนกวิชาดีเด่น
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ปรัชญา
“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมีความเชื่อว่าการให้การศึ กษา
ที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมีสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม
และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีงาม
คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนาความรู้
ไปพัฒนางานและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อ
นาทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพไปศึกษา
ต่อในระดับที่สูงได้
วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต บน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
รูปแบบ DTL
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน
4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
คาขวัญ
“LEARN TO SERVE” คือการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
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เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงามั
อัตลักษณ์
วินัยดี วิชาการเด่น
อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
วินัย น้าใจ พอพียง
คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษา L.C.C. HUMAN
1. ลุกพับ กินล้าง ใส่ซัก
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้
4. คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
5. Start up / Learn to serve / Speak English
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งบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ประมาณการรายรับ
33,078,000
เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
33,078,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
17,532,000
เงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล
7,690,000
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
2,306,000
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
87,000
รายได้อื่น
5,463,000
2. ประมาณการรายจ่าย
32,745,000
งบบุคลากร
19,305,000
- เงินเดือน
17,348,000
- เงินประจาตาแหน่ง
235,000
- เงินเดือนนักการ
917,000
- ค่าตอบแทน
805,000
งบดาเนินงาน
3,852,000
- ใช้สอย
2,507,000
- วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียน
850,000
- ค่าวัสดุฝึก ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
495,000
งบค่าสาธารณูปโภค
1,970,000
- ค่าสาธารณูปโภค
1,970,000
งบลงทุน
5,225,000
- ครุภัณฑ์การศึกษา
501,000
- ครุภัณฑ์ทั่วไป
289,000
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4,435,000
งบอุดหนุน
2,393,000
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
2,306,000
- เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน
87,000
3. งบสารอง
333,000
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สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฎิบัติการ ( ปี 2564 ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ
ปวช.
งานบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินประจาตาแหน่ง
- เงินเดือนนักการ
- ค่าตอบแทน
ค่าสอนซ่อมเสริม
เงินสมทบ 3 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าสอนภาคฤดูร้อน
ค่าล่วงเวลาปิดเทอม
ค่านิเทศนักเรียน
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ค่าใช้จ่ายห้องพยาบาล
ค่าทาบัตรประจาตัวนักเรียน

ปวส.

ระยะ

สิ่ง

สั้น

ประดิษฐ์
............

รวม

รายได้เงิน

รายได้

1.

2.

3.

อุดหนุนจาก
รัฐบาล

ค่าธรรมเนียม

โครงการ
..........

โครงการ
..........

โครงการ
..........

11,615,000
9,658,000
235,000
917,000
65,000
367,000
6,000
50,000
287,000
30,000
3,357,000
135,000
305,000
336,000
5,000
10,000

รวม
ทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฎิบัติการ ( ปี 2564 ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
ค่าบารุงสมาคมโรงเรียนเอกชน
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ค่าน้ามันรถยนต์
ค่าไปรษณียากร
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการแนะแนว
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอื่นๆ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่าภาษีรถยนต์
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าบริจาคและการกุศล
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
ค่าใช้จ่ายดาเนินการอื่น ๆ
ค่าสอบบัญชี

ปวช.

ปวส.

ระยะ

สิ่ง

สั้น

ประดิษฐ์
............

รวม

รายได้เงิน

รายได้

1.

2.

3.

อุดหนุนจาก
รัฐบาล

ค่าธรรมเนียม

โครงการ
..........

โครงการ
..........

โครงการ
..........

16,000
24,000
5,000
98,000
7,000
20,000
194,000
35,000
203,000
13,000
600,000
25,000
10,000
130,000
30,000
15,000
70,000
50,000

รวม
ทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฎิบัติการ ( ปี 2564 ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ

สิ่ง

สั้น

ประดิษฐ์
............

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะ
ค่าตรวจสุขภาพ
- ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการสอน
ค่าวัสดุการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
งบสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปาและน้าบาดาล
- ค่าโทรศัพท์
งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
- ครภัณฑ์ทั่วไป
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

รวม

รายได้เงิน

รายได้

1.

2.

3.

อุดหนุนจาก

ค่าธรรมเนียม

โครงการ

โครงการ

โครงการ

..........

..........

..........

รัฐบาล
120,000
51,000
525,000
185,000
140,000
1,970,000
1,935,000
5,000
30,000
5,720,000
816,000
469,000
4,435,000

รวม
ทั้งสิ้น
เป็น
เงิน
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สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฎิบัติการ ( ปี 2564 ) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

ปวช.

ปวส.

ระยะ

สิ่ง

สั้น

ประดิษฐ์
............

งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนรายบุคคล
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี
15 ปี
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
- เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่า
อุปกรณ์ของนักเรียน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

รวม

รายได้เงิน

รายได้

อุดหนุนจาก

ค่าธรรมเนียม

รัฐบาล
10,083,000
7,690000
1,070,000
480,000
246,000
510,000
87,000
333,000
10,083,000 33,078,000

รวม
ทั้งสิ้น
เป็น
โครงการ โครงการ โครงการ
เงิน
.......... .......... ..........
1.

2.

3.
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ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ดาเนินในปีการศึกษา 2564
ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ปีการศึกษา 2564
15,000
ร้อยละของครูที่ได้รับ
การสนับสนุนให้ไปอบรมเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพ
21,800
จานวนชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมงต่อภาคเรียน

1 โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู
ไปอบรมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูไปอบรม
เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ

2 โครงการอบรม ประชุมวิชา ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพทีต่ รงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชา
3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพให้ครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4 งานวัดและประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่สัมพันธ์กับรายวิชา
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการอบรม
คุณธรรม
สถานศึกษากากับดูแลให้มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง

5 งานนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคน

1,000

6 งานส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้

สถานศึกษากากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการ

2,000

ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนการสอนตามแผนแผนการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการ รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
สอน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6,000

2,000

ร้อยละของครูและเจ้าหน้าทีส่ าย
สนับสนุนที่ได้รับการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละของรายวิชาที่สอน ครูทกุ คน
วัดและประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
ร้อยละของรายวิชาที่สอนมีการนิเทศ
ติดตามประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละมี
การบันทึกหลังการสอน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.2
2.2

ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาครู
และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาครู
และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
ฝ่ายวิชาการ

ม.2
2.2

ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขา

ม.2
2.2

ม.2
2.2
ม.2
2.2
ม.2
2.2
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ที่
7
8

9

แผนงาน/โครงการ
งานกากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย
งานส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลให้
สถานศึกษาจัดจานวนบุคลากรทาง
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลัง
ในสถานศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งานปรับปรุงภูมทิ ัศน์ภายในบริเวณ
สถานศึกษา

10 งานจัดผังอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและห้องอื่นๆ
11 งานจัดซื้อซ่อมบารุง/พัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี

12 งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นามาใช้
ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

เป้าหมาย
กากับดูแลให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษาหรือทาวิจัย
ทาการจัดจานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการปรับปรุงภูมิ

งบประมาณ

ปีการศึกษา 2564
8,500
ครูผู้สอนจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนในรายวิชาที่
สอน
1,000
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.2
2.2

ฝ่ายวิชาการ

ม.2
2.3

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้สวยงาม
จัดผังการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบ

ฝ่ายอาคารสถานที่

ม.2
2.3

ฝ่ายอาคารสถานที่

ม.2
2.3

50,000

จัดทาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ม.2
2.3

2,000

ฐานข้อมูลของสถานศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั พร้อมใช้งาน

ฝ่ายสารสนเทศ

ม.2
2.3

35,000

ทัศน์ภายในบริเวณสถานศึกษา

สถานศึกษากากับดูแลงานจัดผังอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทย
บริการและห้องอื่นๆ
สถานศึกษากากับดูแลโครงการจัดซื้อ/ซ่อม
บารุงพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5,000
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ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ฝ่ายบริหาร
งานทัว่ ไป

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.2
2.3

วิทยาลัยมีการจัดการบริหารด้าน
การเงินเป็นไปตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่กาหนดไว้
ระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่าระดับ
ค่าเฉลี่ยของระดับภาคและ
ระดับประเทศ

ฝ่ายทรัพยากรและ
การเงิน

ม.2
2.3

ฝ่ายวิชาการ

ม.2
2.5

ร้อยละของจานวนผู้เรียนระดับ
ปวช.3, ปวส.2 มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษา
อยู่ในระดับ ดี
ร้อยละของจานวนผู้เรียนระดับ
ปวช. และปวส. ที่มผี ลการสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

ม.1
1.1

ฝ่ายวิชาการ

ม.1
1.1

ปีการศึกษา 2564
1,000
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหา/
การใช้/การบารุงรักษา อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดย
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และ
นักเรียนในสถานศึกษา

13 งานประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทา/
การใช้/การบารุงรักษา การใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการจัดทา/การ
ใช้/การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสม
เพียงพอ

14 งานบริหารจัดการด้านการเงิน

10,000

15 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) รายวิชา
ภาษาอังกฤษ

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการบริหาร
จัดการด้านการเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานของสถานศึกษา
ระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
มีค่าสูงกว่ามาตรฐานของระดับภาคและ
ระดับประเทศ

16 งานสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-NET)

ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาผ่านการ
ทดสอบทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

1,000

17 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาผ่านการสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

1,000

1,000

ผู้รับผิดชอบ

42

ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ปีการศึกษา 2564
1,000

18 งานจัดทาแผนการจัดการเรียนรูฐ้ าน
สมรรถนะ
19 งานหลักสูตรและการสอน

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจักการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะ
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาหลักสูตรที่
พัฒนาจากต้นสังกัดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

20 โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (MOU)

สถานศึกษาร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ (MOU)

3,000

21 งานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยและกรรมการ 4 ฝ่ายเพื่อชี้แจงการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชา กาหนกราย
วิชา หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง

8,000

22 โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ
ประจาสาขา
23 โครงการเลือกตั้งนายกและ
คณะกรรมการ อวท.
24 โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย

สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาร่วม
กิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1,000

3,000

1,000
4,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของครูผู้สอนจัดทา
ฝ่ายวิชาการ
แผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
หัวหน้าสาขา
มีการนาหลักสูตรที่พฒ
ั นาจาก
ฝ่ายพัฒนา
ต้นสังกัดมาใช้
หลักสูตรและการ
ในการจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอน
จานวนสถานประกอบการที่ร่วม
ฝ่ายงานความ
ลงนามความร่วมมือ (ตอบ) กับ
ร่วมมือ
สถานศึกษาจานวน 2 แห่งต่อ
สาขาใน 1 ปีการศึกษา
สถานศึกษามรการประชุม
ฝ่ายงานบริหารงาน
คณะกรรมการ 4 ฝ่าย 2 ครั้ง
ทั่วไป
ใน 1 ปีการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.2
2.1
ม.2
2.1
ม.2
2.1
ม.2
2.1
ม.1
1.3

43

ที่

แผนงาน/โครงการ

25
26
27
28

โครงการวันไหว้ครู
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
โครงการบริจาคโลหิต

29
30
31
32
33
34

โครงการออมทรัพย์สานฝัน
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการจิตอาสา แบ่งรัก ปันสุข
โครงการ Big Cleaning Day (5ส)

โครงการศุกร์-สุข (สวดมนต์ไหว้พระ
ธรรมะยามเช้า)

โครงการ LCC.มีวินยั ไม่ทิ้งขยะ
โครงการกล่องอเนกประสงค์ Inspired
Reused Box

35 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
36 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมาย

สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย

งบประมาณ
ปีการศึกษา
2564
2,000
4,000
1,000
1,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ประเด็น

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมี
คุณธรรม จริยธรรมความภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ม.1
1.3

สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาร่วมกิจกรรมมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรัก
สิ่งแวดล้อม

1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
2,500

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มี
จิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายวิชาการ

ม.1
1.3

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษา

2,000
3,500

วิทยาลัยดาเนินดาเนินการบริหารจัดการ
สถานศึกษาตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

ฝ่ายงานสถานศึกษา
คุณธรรม

ม.2
2.4

131,200
1,500
4,000

นักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะ
วิชาชีพ

ฝ่ายวิชาการ

ม.1
1.4

37 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริม
38 โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
หลักสูตรเพื่อส่งเริมทักษะชีวิตและทักษะ
39 โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest วิชาชีพ

44

ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ประเด็น

ปีการศึกษา
2564
ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย รวมทั้งปลูก
จิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม
การดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

25,000
76,000

ร้อยละของนักศึกษาร่วมโครงการเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
รวมทั้งปลูกจิตสานึกด้านกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ม.1
1.4

42 โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
43 โครงการบริจาคโลหิต
44 โครงการ l.C.C. มีวินัยไม่ทิ้งขยะ

ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย รวมทั้ ง ปลู ก
จิ ต ส านึ ก ด้ า นกี ฬ าและนั น ทนาการ
ส่ ง เส ริ ม ก า ร ด าร ง ต นตา มปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2,000

ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาร่ ว มโครงการเพื่ อ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระเบี ย บวิ นั ย
ร ว ม ทั้ ง ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก ด้ า น กี ฬ า แ ล ะ
นั น ทนาการ ส่ ง เสริ ม การด ารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ม.1
1.4

45 งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ไม่มาสาย ไม่
ขาดเรียนตลอดภาคเรียน/ตลอดปี
การศึกษา/ตลอดหลักสูตรการศึกษา
(ปวช.) ตลอดหลักสูตรการศึกษา (ปวส.)

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบวินัย รวมทัง้ ปลูก
จิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1,000

ร้อยละของนักศึกษาร่วมโครงการเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
รวมทั้งปลูกจิตสานึกด้านกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

ม.1
1.4

46 โครงการสอนชาวต่างชาติทากระทง
Enjoy Making
A Krathong

สนับสนุนนักศึกษาทางานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม

4,000

ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่
ร่วมโครงการสอนชาวต่างชาติทากระทง
Enjoy Making A Krathong

ครูสาขา
ภาษาต่างประเทศ

ม.2
2.5

40 โครงการวิ่งการกุศล L.C.C. HUMAN
41 โครงการกีฬาสีและนันทนาการ TO BE

NUMBER ONE
Sport Day

1,000
3,000

45

ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ
ปีการศึกษา
2564

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน

47 โครงการงานประเมินคุณภาพภายในและ วิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมรับ
ภายนอก
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก

4,000

1. มี ม าตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาโดยก าหนดเป็น
เป้าหมายรายปี
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(ปี
การศึกษา 2564-2568)

ฝ่ายงานประกัน
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา

ม.2
2.4

48 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
49 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน

1,000

มีแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
มีรายงานการประเมินตนเองประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

ม.2
2.3
ม.2
2.3

นักเรียนทุกสาขา
ในวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการ
ดาเนินงานในกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
- ระดับปวช.เป็นไปตามข้อกาหนดการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ระดับปวส. 1 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา
ร้อยละของผู้เรียนมีระดับคะแนนจากการ
ประเมินของสถานประกอบการ หน่วยงาน
และครูนิเทศอยู่ในระดับดี-ดีมาก

หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
การประกอบการ

ม.1
1.2

ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าสาขา

ม.1
1.2

ฝ่ายวิชาการ

ม.1
1.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาปีงบประมาณ 2564
50 โครงการศูนย์บ่มเพาะ ผูป้ ระกอบการ
อาชีวศึกษา
51 โครงการ L-COOFEE

วิทยาลัยได้การจัดทาแผนปฏิบตั ิประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยได้การจัดทาการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมใน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

52 โครงการการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือ พัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตาม
ข้อกาหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วิชาชีพที่สัมพันธ์กับรายวิชา
53 โครงการทัศนศึกษาดูงาน สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวฒ
ั น์แจ้งวัฒนะ กทม.
54 งานฝึกงานในสถานประกอบการและทักษะ กากับดูแลให้นักเรียนได้ฝึกงาน
วิชาชีพ
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ทีส่ อดคล้องกับ
สาขางานที่เรียน

1,000

5,000
5,000
5,000
4,000
40,000

46

ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

55 โครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สนับสนุนให้มีการนาชิ้นงานของ
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ตามวัตถุประสงค์
งานงานวิจยั ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษา 2564
4,000
- จานวนชิ้นงานของนวัตกรรม

56 งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัยที่นาไปเผยแพร่สู่
สาธารณชน
57 งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

ส่งเสริมให้นาชิ้นงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไป
เผยแพร่สู่สาธารณชน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริหาร
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน

3,000

58 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ
59 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพสู่
สถานศึกษา
60 งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับ
ชุมชน

ส่งเสริมให้นักศึกษาทาโครงการบริการ
วิชาการวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน

4,000
4,000

6,000

3,000

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ประเด็น
หัวหน้างานวิจัยพัฒนา
ม.3
นวัตกรรมและ
3.1
สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ต่อ
ปีงบประมาณ
- จานวนชิ้นงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หัวหน้างานวิจัย
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่นาไปเผยแพร่สู่ พัฒนานวัตกรรม
สาธารณชน
และสิง่ ประดิษฐ์
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับ
ฝ่ายงานบริหาร
บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัด
งานทั่วไป
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการ
ศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
จานวนสถานที่ที่นักศึกษาทาโครงการ
ฝ่ายวิชาการ
บริการวิชาการวิชาชีพ 2 แห่ง ต่อสาขา
หัวหน้าสาขา
ต่อปีการศึกษา

ม.3
ม.2
2.4

ม.1
1.2
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ที่

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ปีการศึกษา 2564

61 โครงการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไวรัส เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละท าความเข้ า ใจในการ
โควิด-19 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและดาเนินการการ
ลานนา
ติดเชื้อโควิด -19 ใน กับผู้บริหาร ครู บุคลกร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย
ช่วงการเปิดภาคเรียน

15,000

ร้อยละของผู้บริหาร ครู บุคลกร
ฝ่ายพัฒนา
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามี กิจการนักเรียน
ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุม นักศึกษา
การระบาดการติดเชื้อโควิด-19 ใน
วิทยาลัย

มาตรฐาน
ประเด็น

ม.2
2.4
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บทที่ 3
รายละเอียดของโครงการ/งาน/กิจกรรม
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่ไปอบรม เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ครู คือ ผู้กาหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัวพยากรณ์ความสาเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วิชาชีพครูจึงควรเป็นที่รวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน
การดารงชีวิต และการชี้นาสังคมไปในทางที่เหมาะสม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนา เพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญสูงสุด ใน
การทาให้นักศึกษารักและสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความ เป็นครูที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่จะได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา
2. เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีใบประวิชาชีพครู
3. เพื่อผลิตครูและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในส่วนงานเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 75 ของครูและเจ้าหน้าที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 75 ครูและเจ้าหน้าที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ร้ อยละ 75 ครู และเจ้ าหน้ าที่ นาความรู้ ที่ไ ด้จากการศึ กษาและวิจัย ไปปรับ ใช้ให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงานสถานศึกษา
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
ตลอด
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทราบ
ปีงบประมาณ
4. จัดเตรียมเอกสาร
5. ดาเนินกิจกรรม
รวม
การประเมินผล
แบบสอบถามประเมินโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ

15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและเจ้าหน้าที่นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. ครูและเจ้าหน้าที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ครูและเจ้าหน้าที่ได้พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่งเสริมการนา
ความรู้ที่เรียนไปปฏิบัติจริง
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แบบประเมินโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่ไปอบรม/สัมมนา
เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
........................................................................................................................... .............................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
ที่รายการกาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
ที่
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
2 ประโยขน์ที่ได้รับ จากหัว ข้อช่วยส่ งเสริ มการปฏิบัติง านใน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
3 ความเหมาะสมของระยะเวลา
3.1 หัวข้อการฝึกอบรม
3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม
4 ความพึงพอใจในภาพรวมของการอบรม
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................. .....................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดเนินงาน

การอบรม ประชุมวิชา ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์
กับรายวิชา
ฝ่ายวิชาการ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น วิทยาลั ย เทคโนโลยี พาณิช ยการลานนาต้ องมี การพัฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พัฒ นาผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับ
การศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่เป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านเพราะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาคือตัวจักรที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆให้ดาเนินไปตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นวิ ช าการ ท าให้ ค รู แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ ปิ ด โลกทั ศ น์ มี ก ารพั ฒ นาตนเองได้ รั บ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดจากแหล่งความรู้ที่ศึกษาดูงานและนามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับครูในวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
1. ครูและเจ้าหน้าที่นาความรู้ที่ได้มาพัฒนากากรจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ครูและเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานและขั้นตอนในการดาเนินงาน
- กิจกรรมที่สาคัญ กิจกรรมการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปี 2562
ปี 2563
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. การดาเนินโครงการ
- การอบรมสัมมนาและ
การศึกษาดูงาน
4. รายงานผล
งบประมาณ
จานวน 21,800 บาท
การประเมินผลงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับประสบการณ์ตรง
2. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
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แบบประเมินโครงการอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับรายวิชา
ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา
กิจกรรม : ………………………….......................................................
ระหว่างวันที่…………………………………….
ณ ………………………………………………………………………….
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

(

) ชาย

(

) หญิง

2. สถานภาพ

(

) อาจารย์

(

) เจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อ

ประเด็น

1
2
3
4
5

รูปแบบการศึกษาดูงานให้ความรู้และประสบการณ์
หน่วยงานและสถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม
วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ของสถานที่ศึกษาดูงาน
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ก่อนการศึกษาดูงาน : ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของ
การศึกษาดูงานในครั้งนี้
หลังการศึกษาดูงาน : ประสบการณ์ และความรู้ที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นจากการศึกษาดูงาน
ความพึงพอใจในภาพรวมของการศึกษาดูงาน

6
7

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน
ฝ่ายวิชาการ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนเพื่อให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความ
จาเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จาเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะที่ใช้ใ นการปฏิบัติงาน คือ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอันเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่ง ที่ทาให้คนทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนเสริมที่สาคัญที่ทาให้งานสาเร็จตามเป้าหมายได้ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกในทางทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและได้นามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้วย เช่น การทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทางานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ความรับผิดชอบ เป็นต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ ครู ใ ห้ แ ก่ ค รู ผู้ ส อนและเจ้ า หน้ า ที่ ส ายสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เข้ า ใจหลั ก ธรรม ของ
พระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และในการปฏิบัติงาน
ในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เข้าใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อปลูกจิตสานึกให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเข้าใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 58 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและทางานได้
2. ครู และเจ้ าหน้ าที่ ร้อยละ 80 สามารถ ประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้ อยละ 80 ของครู และเจ้ าหน้ าที่ ของสถานศึกษา ได้รับการอบรมทางวิชาการทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ร้อยละ 80 ของครูและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ทางวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เพื่อนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
ขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่
กิจกรรม

วัน เดือน ปี ที่ดาเนินการ
เมษายน
พฤษภาคม

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ติดต่อสถานที่การจัดทากิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
งบประมาณ
จานวน 6,000 บาท
การประเมินผล
แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและเจ้าหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. ครูและเจ้าหน้าที่มีการนาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานที่
เหมาะสม
3. ครูและเจ้าหน้าที่เข้าใจถึงหลักทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
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แบบประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 ณ วัดอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่รายการ
กาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
ที่ รายการ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
2 ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม
2.1 เนื้อหาในการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แก่อาจารย์
ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
3 ด้านความเหมาะสมของพระวิทยากร
3.1 พระวิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 พระวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่
อบรม
3.3 พระวิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 พระวิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4 ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 สามารถน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.2 สามารถน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................
(นางคนึงนิจ
พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวนสถานประกอบการ (MOU)
ต่อเนื่อง
งานความร่วมมือ
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนสอนอาชีวศึกษาในปัจจุบันที่มีการเน้นทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาถือเป็นหัวใจ
หลักของกรจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ในการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียน
นักศึกษา ได้ออกไปปฏิบัติงานจริง ไปเรียนรู้จริงกับสถานประกอบการจริง ซึ่งส่งผลดีกับการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
สิ่งสาคัญที่สุดคือ ครูต้องเข้า ใจในกระบวนการ ระบบ ระเบียบ รวมไปถึงแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการด้วย ฉะนั้นจึงได้มีโครงการลงนามความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และสร้างมาตรฐานให้กับวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่มีทักษะ
และคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงานสืบไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
๒. เพื่อเพิ่มจานวนสถานประกอบการเดิมที่มีอยู่ให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่
เปิดทาการเรียนการสอน
๓. เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๔. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ และมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพ มาตรฐาน และทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เพิ่มจานวนสถานประกอบอีก 2 แห่ง ต่อสาขา จากเดิมที่มีอยู่
เชิงคุณภาพ
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1. มีสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน ศักยภาพ พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาทักษะนักเรียน
2. นักศึกษานักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มี
ศักยภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการและสถานที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ขั้นเตรียม : P
-สารวจวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการ
-ตรวจสอบราคา
ขั้นปฏิบัติ/ดาเนินการ : D
-เสนอโครงการ
-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดปีงบประมาณ
ขั้นตรวจ/ติดตาม : C
-ติดตามการจัดซื้อ
-ติดตามการปฏิบัติงาน
ขั้นประเมินผล : A
-สังเกต
-สอบถาม
-สัมภาษณ์
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชการลานนา

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

เป็นจานวนเงิน 3,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลทางตรง
- สถานประกอบการเพิ่มขึ้น คลอบคลุมกับสาขาที่วิทยาลัยเปิดทาการเรียนการสอน
ผลทางอ้อม
- พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวนสถานประกอบการ (MOU)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
สถานประกอบการ อาจารย์
อื่นๆ..........................
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
รายการ
5 4 3 2 1 0 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การดาเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
2. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม
3. สถานที่และระยะเวลาเหมาะสม
4. ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
5. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ
6. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.................................................................................................................................................................................. ....
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ……………………...............................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพแต่ละสาขา
หัวหน้าสาขาทุกสาขา
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะประสงค์ในของการมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ทางวิทยาลัยจึง
ได้ดาเนินโครงการการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีประชาธิปไตย
เป้าหมาย
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยการ
เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพแต่ละสาขา
กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอน
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่2
ไตรมาสที่3
ไตรมาสที่3
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วางแผนกิจกรรม
2. เสนอโครงการ
3. ประชุมปรึกษาหารือ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและรายงานผล
งบประมาณการดาเนินโครงการ
จานวน 1,000 บาท
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 65 ของนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าใจระบอบประชาธิปไตย
- นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของจนเองตามระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3. นักเรียนนักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีประชาธิปไตย
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564
ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

1. ด้านกระบวนการ
1.1 การประกาศวัน เวลา วิธีการ ในการเลือกตั้ง
1.2 การประกาศผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง จัดไว้ในที่เหมาะสม
1.3 การมีเจ้าหน้าที่ประจาจุดให้บริการตลอดข่วงเวลาการให้บริการ
1.4 ความชัดเจนในการชี้แจง การนานา การตอบข้อสงสัย
1.5 การให้บริการตามลาดับก่อน -หลัง
2. ด้านดาเนินการ
2.1 การจัดวางโต๊ะลงทะเบียน - รับบัตรเลือกตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม
2.2 การมีคูหาลงคะแนนอย่างเพียงพอ
2.3 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
2.4 ความชัดเจนของการแสดงประกาศผลการเลือกตั้ง
2.5. ความเหมาะสมของการแสดงป้ายนิเทศสรุปการเลือกตั้ง
3. ด้านการนาไปใช้
3.1 มีพฤติกรรมที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย
4. ความพึงพอใจในภาพรวม

ข้อเสนอแนะ
………………….........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
..........................................................................................................................................................................…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ..........................................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................
(นางคนึงนิจ
พรหมเนตร)
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายก อวท.)
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เป็นสมาชิก อวท. โดยแต่ล ะปี
การศึกษา วิทยาลัยฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกอวท. และคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุด
เก่าที่ได้หมดวาระในการปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได้กาหนดจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
(เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการดาเนินงาน อวท.) โดยให้สมาชิกอวท. ทุกคนได้มีส่วนร่วมและใช้สิทธิในการ
เลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่ ต้องเป็นผู้นาในการจัดทากิจกรรมทุกกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.
3. เพื่อกระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งสถานศึกษาและ
ในสังคม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิยการลานนา ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งนายก อวท. ร้อยละ 65 ของจานวนนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ได้นายกอวท. และคณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิยการลานนาเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
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กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอน
1. วางแผนกิจกรรม
2. เสนอโครงการ
3. ประชุมปรึกษาหารือ
4. ดาเนินการ
5. สรุปและรายงานผล
งบประมาณ
จานวน
1,000

ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บาท

สถานที่
อาคารโรจนารุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีนายก อวท. และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2564
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเลือกตั้งนายกองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ใช้สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนายกองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปประกอบการประเมินผลการดาเนินงานและใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเลือกตั้งต่อไป
2. โปรดทาเครื่องหมาย  หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ
3. ความหมายของระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง
ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. ข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
 นักศึกษา ระดับ  ปวช.  ปวส.
2. ท่านมีความพึงพอใจในด้านการจัดการต่าง ๆ อย่างไร
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการ ขันตอนการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตัง
1. การประกาศวัน เวลา วิธีการ ในการเลือกตั้ง
2. การประกาศผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง จัดไว้ในที่เหมาะสม
3. การประกาศผู้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง
4. การมีเจ้าหน้าที่ประจาจุดให้บริการตลอดข่วงเวลาการให้บริการ
5. ความชัดเจนในการชี้แจง การนานา การตอบข้อสงสัย
6. การให้บริการตามลาดับก่อน -หลัง
ด้านอาคารสถานที่
7. การจัดวางโต๊ะลงทะเบียน - รับบัตรเลือกตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม
8. การมีคูหาลงคะแนนอย่างเพียงพอ
9. ความชัดเจนของระบบเสียงในการขานคะแนน
10. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
11. ความชัดเจนของการแสดงประกาศผลการเลือกตั้ง
12. ความเหมาะสมของการแสดงป้ายนิเทศสรุปการเลือกตั้ง
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจกรมมนักเรียนนักศึกษา
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

72
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประชุมวิชาการคณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ A ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
มาตรการ A ยกระดับทักษะฝีมืออาชีพ
โครงการ A อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรมฯ
2. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะกรรมการดาเนิน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินงาน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการองค์การฯในระดับ
สถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเพื่อให้การ
ดาเนินขององค์การฯ มีประสิทธิภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนายกองค์การและคณะกรรมการ อวท.
2. เพื่อให้นายกองค์การและคณะกรรมการได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ อวท. มีประสิทธิภาพ
4. เป้าหมาย และตัวชีวัดความสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นายกองค์การและคณะกรรมการ อวท. และครูที่ปรึกษา จานวน 8 คน
6.1.2 นักศึกษาทุกสาขา จานวน คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นายกองค์การและคณะกรรมการได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
6.2.2 เพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ อวท. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5. กิจกรรมและขันตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขันตอนการดาเนินงาน

P

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

1.ขออนุญาตดาเนินงานตามโครงการ

5 พฤศจิกายน 2564

2.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

5 พฤศจิกายน 2564

3.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

15 พฤศจิกายน 2564

D

4.ปฏิบัติโครงการตามแผน

พ.ย.64-ก.พ.65

C

5.ติดตามและประเมินผล

พ.ย.64-ก.พ.65

A

6.สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

28 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ดาเนินการ:สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
6. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
7. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. นายกองค์การและคณะกรรมการทราบถึงแนวปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การดาเนินงานของคณะกรรมการ อวท. มีประสิทธิภาพ
8. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
1. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา
2. สรุปผลการดาเนินการและรายงานให้ผู้บริหารวิทยาลัยฯทราบ
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แบบประเมินความพึงพอใจโครงการประชุมวิชาการองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ใช้สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการองค์กรวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปประกอบการประเมินผลการดาเนินงานและใช้ในการพัฒนาการ
จัดการประชุมวิชาการต่อไป
2. โปรดทาเครื่องหมาย  หรือเขียนข้อความลงในช่องที่ต้องการ
3. ความหมายของระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด , 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถึง
ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. ข้อมูลทั่วไป สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
 นักศึกษา ระดับ  ปวช.  ปวส.
2. ท่านมีความพึงพอใจในด้านการจัดการต่าง ๆ อย่างไร
ระดับความพึงพอใจ
ข้อคาถาม
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการ
1. การประชุมเตรียมความพร้อม
2. การฝึกปฏิบัติขั้นตอนการจัดประชุม
3. การจัดสถานที่จัดประชุม
4. ความพร้อมของผู้ปฏิบัติการประชุม
5. ความเข้าใจในกระบวนการจัดประชุม
6. ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ด้านอาคารสถานที่/ระยะเวลา
1. จัดเตรียมสถานที่
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
3. ใช้ระยะเวลาอย่างเหมาะสม
ด้านความพึงพอใจในภาพรวม
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนายกองค์การและคณะกรรมการ อวท.
2. เพือ่ ให้นายกองค์การและคณะกรรมการได้ทราบถึงแนวปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. เพือ่ ให้การดาเนินงานของคณะกรรมการ อวท. มีประสิทธิภาพ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจกรมมนักเรียนนักศึกษา
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

โครงการไหว้ครู
ต่อเนื่อง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เพื่อมุ่งผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการเพื่อ
ปลูกฝัง ให้นักศึกษามีสานึกในด้านการกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะครูที่ทาหน้าที่อบรม สั่งสอนให้ความรู้
แก่ศิษย์ ทาให้ศิษย์นาความรู้ที่ได้รับไปประกอบสัมมาอาชีพในสังคมและสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวนักศึกษาจึงตระหนักได้ถึงความสาคัญของครู และมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ได้ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที นอบน้อมต่อครูที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้
คงอยู่ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในการกตัญญู กตเวทีต่อคณาจารย์ที่
สั่งสอน อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์
๒. เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิต
๓. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะ ครู รุ่นพี่รุ่นน้อง ตลอดจนสร้างความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างกัน
กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
ลาดับที่

กิจกรรม

๑

เขียนโครงการเพื่อเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณ
เสนอโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
ดาเนินงานตามแผนงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

๒
๓
๔
๕

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2564
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. ผู้บริหาร ผู้อานวยการ ครู
๒. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
วัน/เวลา/สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องประชุมตันตรานนท์ อาคารอานวยการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ เป็นเงิน 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียน นักศึกษาเกิดความรัก ศรัทธา กตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สั่งสอน
๒. นักเรียน นักศึกษาเกิดความสามัคคี ปรองดอง มีเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
๓. นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นการส่งเสริมให้
นิสิตเกิดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและเป็นคนดีในสังคม
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู
ประจาปีงบประมาณ 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ
1
2
3
4
5
6

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

นั กศึกษาได้ตระหนั กถึงความสาคัญในการกตัญญู
กตเวทีต่อคณาจารย์ที่ สั่งสอน อบรมให้ความรู้แก่
ศิษย์
สร้างความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู รุ่น
พี่รุ่นน้อง
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมมี ค วามเหมาะสมสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ)
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ถวายเทียนเข้าพรรษาให้วัดโพธารามมหาวิหารพระอารามหลวง
ต่อเนื่อง
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดให้มี โครงการ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเป็น
ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิ่งที่ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจ และ
ซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเหล่านี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดทาโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้อนุรักษ์ การสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อนุรักษ์ และส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่
2. เพื่อให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิด ความสามัคคีในหมู่
คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนา
2. นักศึกษาร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมแห่เทียนพรรษา
3. นักศึกษาและครู อาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 100 ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรม
4. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังจิตสานึกความเป็นไทย
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนและวิธีการ

ระยะเวลา

1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประสานงานวัด และผู้เกี่ยวข้อง
5 . อาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดมหาวิหาร
พระอารามหลวง
6. จัดเตรียมแบบประเมิน/จัดเตรียมสถานที่
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
8. รวบรวมและสรุ ป ผลจากแบบประเมิ น สรุ ป ผลการ
ดาเนินการ
9. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารวิทยาลัยฯ
รวมงบประมาณ

มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64
มิ.ย. 64

งบประมาณ

มิ.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
ก.ค. 64
4,000

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. พระวิทยากร ณ วัดโพธารามมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด
2. ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาได้รับการอบรมทางคุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมทางศาสนา
เพิม่ ขึ้น
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม การสอบถามความพึ ง พอ ใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสานึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ
2. นักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคี
3. นักศึกษามีจิตสานึกความเป็นไทยมากขึ้น
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
ประจาปีงบประมาณ 2564 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร
โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ

รายการ

1

สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

2
3

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นผู้เสียสละ มี
จิตสาธารณะ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี
วัฒนธรรม
ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

4
5
6
7

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ข้อเสนอแนะ__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวไอยญาลิล จุมปา)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

บริจาคโลหิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาง
สภากาชาดจังหวัดได้จัดทาขึ้นเพื่อนาโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม เสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิต นักเรียนนักศึกษา
และครูวิทยาลัยฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงจัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น ภายในวิทยาลัยให้
นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งได้มีโอกาสบริจาคโลหิต และเป็น แบบอย่างที่ดีของการให้ และแบ่งปันความสุข ให้กับ
ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ และสภากาชาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องการเสียสละการให้การช่วยผู้อื่นแก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯและสภากาชาดให้ร่วมกิจกรรม
3. เพื่อกระตุ้นศรัทธา ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ด้วยการทาบุญ โดยการบริจาคโลหิต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความสาคัญของการเสียสละการให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่น
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขันตอนวิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
ตลอด
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ
ปีงบประมาณ
3. จัดสถานที่
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์

1,000

การประเมิน
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีการเสียสละการให้การช่วยเหลือผู้อื่น
2. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม
3. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทาบุญโดยการบริจาคโลหิต
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สดุ
(1)

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และส่งเสริม ปลูกฝัง
4
คุณธรรม การเสียสละ
รู ป แบบการจัดกิจ กรรมมีความเหมาะสมในการ
5
กระตุ้นจิตศรัทธาในการบริจาคโลหิต
ข้อเสนอแนะ__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

87

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางวิไลกุล ปัญญาพรหม)
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

88
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ศุกร์-สุข (สวดมนต์ไหว้พระธรรมะยามเช้า)
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากสมัย ปั จ จุ บั น ซึ่งเป็นสั งคมแห่ งยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่ งยั่ว ยวนใจ ชวนให้
หลงใหล ทาให้คนสมัยนี้อยากลอง อยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากทาและอยากเป็น โดยไม่ได้คานึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยของตัวเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใคร่ครวญให้ดี ในการตัดสินใจที่จะกระทาการอะไรลงไป เด็กวัยรุ่น
หรือเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอนาคตของชาติ เปรียบเหมือนคนที่กาลังไม่รู้ทางที่จะเดินไป เมื่อมี ใครแนะนาให้
ทาสิ่งใด ก็จะทาสิ่งนั้น ในบางทีหาได้รู้ไม่ว่า สิ่งที่เขาได้ทาลงไปนั้นถูกกับกฎหมายบ้านเมืองกฎจารีต ประเพณีอันดี
งามของบ้านเมืองถิ่นนั้นหรือไม่ ยกตัวอย่าง เยาวชนในสมัยนี้ จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และจะคิดว่าตัวเองโต
แล้ว มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง แต่เขาหารู้ ไม่ว่า ความคิดเห็นของเขานั้นบางเรื่องมีข้อผิดพลาด โดยส่วนมากจะมี
แรงบันดาลใจจากเพื่อน ซึ่งในระดับเยาวชนชั้นกลาง หรือ ระดับ ปวช.-ปวส. จัดอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ การที่จะไป
จ้าจี้จ้าไชมากเกินไปจะทาให้พวกเขายิ่งคิดว่าไม่เข้าใจในตัวพวกเขาเอง กลายเป็นการยิ่ง ห้ามเหมือนยิ่งยุ แต่ถ้า
ตามใจมากเกินไปก็จะเป็นการปล่อยให้หลงผิด โดยที่ตัวเขาเองคิดว่าทาถูกต้องแล้ว
ดังนั้นทางคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
นา จึงดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ศุกร์ – สุข (สวดมนต์ไหว้พระ ธรรมะยามเช้า)ประจาปีการศึกษา 2563
เพื่อให้ นั กศึกษาปรั บ ตัว ให้เข้ากับ ระเบี ยบระบบ รวมถึงวัฒ นธรรมประเพณีไทยที่ ดีงาม และปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัย ผ่านการสวดมนต์ไหว้พระ ทานองสรภัญญะ จึงเห็นสมควรที่จะต้องจัดให้มี
โครงการนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีความสุขในการใช้ชีวิตในวิทยาลัย
วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกจิตเป็นสมาธิ
๑.๒.๒ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้กระทาสิ่งที่สร้างให้เกิดปัญญา โดยรู้คาแปล รู้ความหมาย ของบทสวด
มนต์
๑.๒.๓ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา เกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉง ไล่ความขี้เกียจ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม
ง่วงนอน เกียจคร้าน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
๑.๒.๔ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาเกิดเจตคติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและศาสนาที่
ตนเองนับถือมากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑.๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑.๓.๑.๑ นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖3
๑.๓.๑.2 นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัย ทั้งหมด

89
๑.๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๑.๓.๒.๑ นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถสวดมนต์ได้
อย่างถูกต้อง รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติตามหลักธรรม
ของศาสนาตนเองและศาสนาอื่น ๆ ได้อย่างมีความสุขรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในการอยู่ร่วมในสังคมกับเพื่อนและอาจารย์ในวิทยาลัย
๑.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๔.๑ นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกจิตเป็นสมาธิ ทาให้เกิดสติในการปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ
๑.๔.๒ นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้ คาแปล รู้ความหมาย ก็ย่อมทาให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้
๑.๔.๓ นักเรียน/นักศึกษา เกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉง ไล่ความขี้เกียจ อารมณ์เบื่อ
เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้าน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
๑.๔.๔ นักเรียน/นักศึกษามีเจตคติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนเองนับถือมากยิ่งขึ้น
๓.๑ ขันตอนการเตรียมโครงการ
๓.๑.๑ ปรึกษาอาจารย์เพื่อจัดทาโครงการ และสรุปหัวข้อโครงการในขั้นต้น
๓.๑.๒ เสนอโครงการ
๓.๑.๓ วางแผนและแบ่งหน้าที่ของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม เพื่อการดาเนินงานที่สะดวกและ
รวดเร็ว
๓.๑.๔ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
๓.๑.๕ จัดเตรียมอุปกรณ์/เอกสารบทสวดมนต์
๓.๑.๖ การคัดเลือกและฝึกซ้อมนักศึกษาที่จะเป็นผู้นาสวดมนต์โดยสลับกันในทุกชมรมวิชาชีพ
๓.๑.๗ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และแจกบทสวดมนต์ไว้ประจาทุกห้องเรียน
๓.๑.๘ ดาเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ตามกาหนดการในทุกวันศุกร์ ยกเว้นนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นให้อยู่
ในอาการสารวมหรือตั้งจิตภาวนาสวดมนต์ตามรูปแบบของศาสนาของตนเอง โดยจัดหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธง
ชาติ
๓.๑.๙ มีการตรวจสอบโครงการอย่างต่อเนื่องและประเมินผลโครงการ
๓.๑.๑๐ สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๒ ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัย ทั้งหมด
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๓.๓ ขันตอนการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดโครงการตามระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินการ
รายงาน
เสนอโครงการ
ขออนุมัติ
ดาเนินการ
ประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2563
ต.ค.

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

ระยะเวลาการดาเนินการ
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน
สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
83/12 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 210057 – 8
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
ค่ากระดาษบทสวดมนต์ 1,000 บาท
ข้อเสนอแนะ
๑
ด้านการดาเนินการโครงการ ควรทาเอกสารบทสวดมนต์ที่มีอายุการใช้งานมากขึ้น และจัดเก็บไว้
ส่วนกลางแต่ละห้องเพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
๒
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ อยากให้มีระบบเสียงได้ยินชัดเจนมากขึ้น และสลับหมุนเวียนผู้นา
สวดมนต์
๓
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ควรจะมีการให้ข้อมูลถึงประโยชน์ของการสวดมนต์ให้มากขึ้น
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศุกร์-สุข (สวดมนต์ไหว้พระ ธรรมะยามเช้า)
ประจาปีงบประมาณ 2563
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ส่วนที่ 1
เพศ
ผูช้ าย
ผู้หญิง
ส่วนที่ 2
ระดับชัน
ปวช.
ปวส.
ปวส.(พ)
ส่วนที่ 3 รายการประเมินความพึงพอใจ
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
๒ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
๑ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ข้อ
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
๒.๒
2.3
3
3.1

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ด้านดาเนินการโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีควาเหมาะสม
เอกสารบทสวดมนต์
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
การสวดมนต์ของผู้นาสวดมนต์
ความชัดเจนของระบบเสียง
ระยะเวลาที่ใช้ในการสวดมนต์
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกจิตเป็นสมาธิ
ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้ คาแปล
3.2
รู้ความหมาย
ทาให้นักเรียน/นักศึกษา เกิดความแช่มชื่น
3.3
กระฉับกระเฉง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ท าให้ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษามี เ จตคติ ที่ ดี ด้ า น
3.4
คุณธรรมจริยธรรม
ข้อเสนอแนะ__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางไอยญาลิล จุมปา)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ออมทรัพย์สานฝัน
สาขาวิชาการบัญชี
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
การออมทรัพย์ โดยการประหยัด อดออม ใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ไม่ฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย รู้จัก
ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น เป็นการฝึกนิสัยให้นักเรียน นักศึกษาได้วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเหตุผล ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพราะการที่นักเรียน นักศึกษารู้จักประหยัด อดออม โดยการออมทรัพย์ เป็นการปลูกฝังที่เป็นรูปธรรมทาให้
นักเรียน นักศึกษามีนิสัยที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ดังนั้น ทางวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออม จึงได้จัดทาโครงการ ออมทรัพย์สานฝัน เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักและสร้างให้เป็นนิสัย รวมทั้งได้เห็นประโยชน์จากการออม ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีนิสัยประหยัดอดออม
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นประโยชน์ของการออมเงิน
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความประหยัดแก่นักเรียน นักศึกษา

เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปวส.(พ) ชั้นปีที่ 1 ทุกคนมีเงินฝากเพื่อการออมทรัพย์
ด้านคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. และปวส.(พ) ชั้นปีที่ 1 มีเงินฝากเพื่อการออมทรัพย์ครบ ๑๐๐ %
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา และธนาคารออมสิน ภาค 8
งบประมาณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ธนาคารออมสิน

จานวน 1,000 บาท
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การดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
จัดทาหลักฐานการฝากเงินประจาห้องเรียนและสมุดเงินฝากของนักเรียน นักศึกษาแต่ละคน
นาเงินฝาก นาไปฝากไว้ธนาคารทุกสิ้นเดือน
แจ้งยอดเงินฝากให้นักเรียน นักศึกษาทราบเพื่อไปแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
สิ้นปีการศึกษาแจ้งยอดเงินฝากทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยให้นักเรียนและผู้ปกครอง
นิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล

การดาเนินงาน
กิจกรรม/รายการปฏิบัติ
๑.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
๒.จัดทาหลักฐานการออมทรัพย์
๓.นาเงินฝาก ไปฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
๔.แจ้งยอดเงินฝากให้ทราบทุกสิ้นเดือน
๕.นิเทศ กากับ ติดตาม
๖.สิ้นปีแจ้งยอดเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย
๗. ประเมินผลและรายงานผล

ระยะเวลาดาเนิน
พ.ค. 2564
พ.ค.-มิ.ย. 2564
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ผู้ปฏิบัติ

สาขาวิชาการ
บัญชี

การวัดและการประเมินผล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีนิสัยประหยัดอดออม
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีเงินฝากในบัญชีออม
ทรัพย์ของตนเอง

วิธีประเมินผล
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

เครื่องมือ
หลักฐานการฝากเงิน
สมุดเงินฝาก
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แบบสอบถาม
เรื่อง การสารวจความต้องการในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เพศ
ระดับ




ชาย
ปวช.




หญิง
ปวส./ปวส.(พ)

คาชีแจง
แบบสอบถามนี้ จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลสารวจความต้องการ ในการจัดโครงการออมเงินเพื่ออนาคต
และนาผลไปวิเคราะห์ความต้องการเพื่อที่จะจัดตั้งโครงการออมเงินเพื่ออนาคต โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุก
ข้อตามความเป็นจริง
คาชีแจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย
รายการ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น
เห็น
ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ใจ
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

1. การออมเงินเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์
2. การออมเงินช่วยให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยในการใช้
จ่าย
3. ออมเงินวันละ 2 ส่วนของรายได้ เป็นสิ่งที่ดี
4. ออมเงิน ช่วยให้มีเงินไว้ใช้ในยามจาเป็น
5. หากออมเงินจะช่วยให้สบายใจภายภาคหน้า
6. ท่านไม่เคยออมเงินเลย
7. ท่านซื้อของฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งของจาเป็น
8. การออมเงินต้องเกิดจากการบังคับ
9. พฤติกรรมการออเงินสามารถสร้างได้
10. การมีธนาคารหรือผู้รับฝากเงินให้เราเป็นสิ่งที่ดี
11. รายได้ของท่าน มีเหลือใช้ โดยใต้ออมเงิน เพื่อ
อนาคต
ข้อเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวยุวดี บุตรจันทร์)
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………………….....
(นางพวงพลอยขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ธนาคารโรงเรียน
สาขาวิชาการบัญชี
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา เกิดปัญหาด้านการเงินการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาถึงค่าของเงิน และน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจาวั น คือ ความ
พอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มี
ภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อนาไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่
เดือดร้อน
การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักวางแผนการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันและอนาคตของตนเองเพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยเห็นความ
สาคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทัก ษะความสามารถ
ของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงินการธนาคารอย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียนนักศึกษา
เป้าหมาย
ด้านปริมาณ

ด้านคุณภาพ

1. ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร
2. ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนและมี
เงินออมกับธนาคารโรงเรียน
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา และครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัดและ
ออมเงิน

ระยะเวลาดาเนินการ
วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 1
วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
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วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ต.ค. 63
- จัดทาและนาเสนอโครงการ
- วางแผนจัดทาสานักงานธนาคาร
โรงเรียน
2. ขั้นดาเนินการ
พ.ย. 63 – ธ.ค. 63
- จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ม.ค. 64 – ก.ค. 64
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมเงิน
3. ขั้นติดตาม และประเมินผล
ส.ค.64 และ ก.ย. 64
- ประเมินผลการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป และรายงานผล
ก.ย. 64

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

3,000

นางธิติมา คาราพิศ,
นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
และคณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคารโรงเรียน
(ครูสาขาวิชาการบัญชี)

-

ค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จาแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ/จานวนเงิน
รายการ
เงิน
เงินรายได้
เงิน
สมค
อื่นๆ
อุดหนุน สถานศึกษา
ระดม
จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
จัดทาสานักงานธนาคารโรงเรียน
วัสดุสานักงาน
รวม
3,000
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางธิติมา คาราพิศ และนางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์ และครูสาขาวิชาการบัญชี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม

หมาย
เหตุ
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สถานที่ดาเนินการ
สานักงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
การติดตามประเมินผล
1) แบบบันทึกสถิติสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน
2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารโรงเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนนักศึกษามีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน
2) นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคาร

100
แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
โครงการ....................................................ในปีต่อไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่นๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมสมุดบัญชี
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 การประหยัดและการออม
๒.๒ ได้ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับระบบธนาคาร
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้ มีการประหยัดการ
3.1
ใช้จ่ายเงิน
3.2 ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการออม
ทาให้นักเรียน/นักศึกษา มีประสบการณ์
3.3
เกี่ยวกับระบบธนาคาร
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ..............
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวยุวดี บุตรจันทร์)
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………………….....
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

102
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จิตอาสา แบ่งรัก ปันใจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ด้วยสาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีโครงการที่สร้างจิตสานึก
และปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตสาธารณะ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ของผู้ให้ และช่วยเหลือสังคม
ทั้งนี้สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดทาโครงการ แบ่งรัก ปันใจ ขึ้นมา ภายใต้ชมรมวิชาชีพสาขาการ
ท่องเที่ยว ซึงเป็นโครงการจิตอาสาที่สาขาการท่องเที่ยวดาเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นโครงการ
ช่วยเหลือสังคม และสร้างนักเรียน นักศึกษาให้มีจิตใจรักต่อผู้อื่น สังคม และเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา ปราณีที่
ดีต่อกันและกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกจิตบริการสังคม
2. เพื่อนาความรู้ในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาไปพัฒนาชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาในการการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 100 % ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ชุมชนและสถานศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว
2. ชุมชนและสถานศึกษาได้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว
3. เกิดการพัฒนาชุมชนระหว่างสถานศึกษาและชุมชนร่วมกัน
งบประมาณ
จานวน 1,000 บาท
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มีวิธีการดาเนินโครงการดังนี้
กิจกรรม/งาน

ปีงบประมาณ 2563
กันยายน

1. ประชุม/ปรึกษาจัดทาโครงการ
2. จัดดาเนินการเส้นทางทัศนศึกษา
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ขออนุมัติดาเนินงานโครงการต่อผู้อานวยการ และ
จัดทาหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมก่อนทัศนศึกษา
6. ดาเนินการทัศนศึกษาตามเส้นทางที่กาหนด
7. สรุปประเมินผลโครงการ
8. รายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อผู้อานวยการ

สถานทีด่ าเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น
2. เกิดการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า
3. ชุมชนได้รับความรู้ทักษะและอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว
4. เกิดจิตสานึกที่ดีในการรักและห่วงแหนทรัพยากรชุมชนร่วมกัน

ตุลาคม
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แบบประเมินโครงการ
“โครงการจิตอาสา แบ่งรัก ปันใจ”
.................................................................................................................................................................
คาชีแจง แบบสอบถามความพึงพอใจมีทั้งสิ้น 2 ส่วน ให้ผู้กรอกแบบประเมินทั้งสองส่วนตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประเมินความพึงพอใจ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-20
21-25
25 ปีขึนไป
อาชีพ
ครู
นักเรียน นักศึกษา
ส่วนที่ 2 ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงตามความพึงพอใจของนักเรียน

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

1. การจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจ
2. กิจกรรมสามารถส่งเสริมความรู้และประสบการณ์
3. การดูแล เอาใจใส่ ความตั้งใจของผู้ดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อเวลาในการจัดกิจกรรม
5. ความพึงพอใจต่อสถานที่จัดงาน
6. วิชาชีพที่ได้รับสามารถนาไปพัฒนาชุมชน
7. ความพร้อมของผู้ให้บริการ
8. การดาเนินกิจกรรมมีความต่อเนื่อง
9. อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมมีความพร้อม
10. อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่อง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

น้อยที่สุด
(1)
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายอัครเดช เสนาเจริญ)
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………………….....
(นางพวงพลอยขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

Big Cleaning Day (5ส)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทางวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรม 5 ส ตามนโยบาย จึงได้จัดทาโครงการ ให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเข้าใจความหมายของการทากิจกรรม 5 ส และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และยังส่งผลให้วิทยาลัย สามารถ
ควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย และห้องพักครู
2. เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี และถูกต้องต่อกิจกรรม 5 ส
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้รู้จักการปฏิบัติกิจกรรมและสามัคคีกัน
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทุกระดับชั้น

เชิงคุณภาพ

นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนา ทุ ก ระดั บ ชั้ น เข้ า ใจ
ความหมายของการทากิจกรรม 5 ส และเสริมสร้างความสามัคคีให้ แก่นักศึกษาใน
วิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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ขั้นตอนการดาเนินการ
มีขั้นตอน / กิจกรรม ในการดาเนินงานต่างๆ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัน/เดือน/ปี

1.ขออนุมัติโครงการ

15 พฤษภาคม 2564

2.กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ

1-9 มิถุนายน 2564

3.ประชุมมอบหมายงาน

1-9 มิถุนายน 2564

4.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา

1 มิถุนายน 2564

5.ดาเนินการตามกาหนดการ

1 มิถุนายน - 26 กุมภาพันธ์ 2565

6.สรุปผลโครงการ

26 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพักครู
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ความสนใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
2. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
3. สรุปผลการดาเนินการและรายงานให้ผู้บริหารวิทยาลัยฯทราบ
ผลที่คาดว่าได้รับ
3.
4.
5.
6.
5.

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องพักครูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นทั้ง ปวช. และ ปวส. ได้รู้จัก รัก และสามัคคีกัน
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อเพื่อน รุ่นพี่ และวิทยาลัยฯ

งบประมาณ
ขอความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้ 1,000 บาท
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้อง
๒.๒ มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อกิจกรรม
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของห้องเรียน
ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติ
3.2
กิจกรรม 5 ส
3.3 ทาให้นักเรียน/นักศึกษา มีความสามัคคี
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางวิไลกุล ปัญญาพรหม)
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

110
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

l.C.C. มีวินัย ไม่ทิ้งขยะ
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของวิทยาลัย สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนขาดวินัยในการทิ้งขยะ ประกอบกับ
นักเรียนขาดจิตสานึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนาขยะกลับมา
ใช้ใหม่ คาว่า “ขยะ” หลายๆ คนไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนามาคัดแยกอย่างถูกวิธี
แล้วสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังนากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่ง
เป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะยัง ลดจานวนลงได้
มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียน และชุมชน
จากปัญหาดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการ LCC มีวินัยไม่ทิ้งขยะ เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะ และปลูก
จิตสานึกในการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธี รวมถึงรู้จักนาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้ เกิดประโยชน์และมีคุณค่ า โดยชมรม
สิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. ได้นาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทาเป็นกล่องใส่สิ่งของต่าง ๆ ภายใต้ชื่อว่า “INSPIRED REUSE
BOX”
จุดประสงค์
1. เพื่อนาขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้มาเพิ่มคุณค่า
2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคมได้
3. เพื่อนาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทาเป็นกล่องใส่สิ่งของต่าง ๆ ภายใต้ชื่อว่า “INSPIRED REUSE BOX”
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ
เชิงปริมาณ

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ทุกระดับชั้น

เชิงคุณภาพ

นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนา ทุ ก ระดั บ ชั้ น เข้ า ใจ
ความหมายของการทากิจกรรม และเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาในวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
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ขั้นตอนการดาเนินการ
มีขั้นตอน / กิจกรรม ในการดาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัน/เดือน/ปี

1.ขออนุมัติโครงการ
2.กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.ประชุมมอบหมายงาน
4.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา

ตลอดปีงบประมาณ

5.ดาเนินการตามกาหนดการ
6.สรุปผลโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่
ตลอดปีงบประมาณ
การประเมินผล
1. สังเกตจากการให้ความสนใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม
2. ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เข้าร่วม
3. สรุปผลการดาเนินการและรายงานให้ผู้บริหารวิทยาลัยฯทราบ
ผลที่คาดว่าได้รับ
1. นาขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้มาเพิ่มคุณค่า
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคมได้
3. นาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทาเป็นกล่องใส่สิ่งของต่าง ๆ ภายใต้ชื่อว่า “INSPIRED REUSE BOX”
งบประมาณ
ขอความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยฯ ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้ 1,000 บาท
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 เพิ่มคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้
๒.๒ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
3.1
สังคมได้
ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้นาสิ่งประดิษฐ์ไป
3.2
เผยแพร่ต่อชุมชนได้
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................................... ............
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

113
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ)
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กล่องอเนกประสงค์ Inspired Reused Box
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

ความเป็นมาและความสาคัญ
ขยะ เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในชุมชน และสถานศึกษา หากไม่มีการกาจัดขยะให้ถูกต้องและเหมาะสม
แล้ว จะเกิดผลกระทบจากขยะต่าง ๆ เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะ แหล่งน้าเน่าเสียจากขยะ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือสัตว์นาโรคต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งผลให้ปริมาณขยะในประเทศไทยสูงขึ้นในทุกปี
ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่สาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เพื่อปลูกฝังวินัยในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะ
ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการลานนา จึงจัดทาโครงการ L.C.C. มีวินัยไม่ทิ้งขยะ เพื่อปลู กฝั ง
จิตสานึกของผู้เรียนให้รู้ จักทิ้งขยะ และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เมื่อจัดทาโครงการสาเร็จพบว่าขยะที่แยกได้ของ
วิทยาลัยฯ มี 2 ประเภท คือ ขยะที่ไม่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น
กระดาษ และขวดพลาสติก ซึ่งมีปริมาณมากหากนาไปขายอาจไม่ได้ราคา ทางชมรมสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. ของ
วิทยาลัยฯ จึงคิดเพิ่มคุณค่าให้กับขยะเหล่านั้น ประกอบกับแนวคิดในการจัดการขยะ 3R คือ Reduce การลด
ปริมาณขยะจากต้นทาง Reuse การใช้ซ้า Recycle การนากลับมาใช้ใหม่
ดังนั้น ชมรมสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. จึงประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับขวดพลาสติกโดย
การ Reuse ภายใต้ชื่อว่า “Inspired Reuse Box”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้มาเพิ่มคุณค่า
2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคมได้
3. เพื่อนา Inspired Reuse Box ไปเผยแพร่ต่อชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
ประชาชนทั่วไป
วิธีดาเนินงานโครงงาน
1. ประชุมวางแผนและหาแนวทางในการนาขวดน้าที่ได้จากการดัดแยกมาทาให้เกิดประโยนช์
2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการ
3. ดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
4. ประเมินผลการดาเนินงาน
5. นาไปใช้และเผยแพร
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ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
สถานที่ดาเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
83/12 ถ.โพธาราม ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053 210057 - 8
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ
รวม 2,500 บาท
ผลการดาเนินโครงงานคุณธรรม
นักเรียนนักศึกษาสามารถนาขวดน้ากลับมาใช้ใหม่และเพิ่มคุณค่าของขวดน้า
นา Inspired Reuse Box ออกเผยแพร่สู่ชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค
การออกแบบลวดลายทาได้ตามลักษณะของขวด เช่น ลายดอกไม้
นักเรียนนักศึกษาบางคนขาดพื้นฐานการเย็บ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการออกแบบลวดลายให้หลากหลาย
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 เพิ่มคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้
๒.๒ มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
3.1
สังคมได้
ทาให้นักเรียน/นักศึกษาได้นาสิ่งประดิษฐ์ไป
3.2
เผยแพร่ต่อชุมชนได้
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .......................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ)
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

118
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
“คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็ นผู้ที่หวังดีต่อตนเอง เป็นผู้ที่จะมีความสาเร็จในอนาคต การ
ปฏิบัติด้วยความมีระเบียบวินัย การปฏิบัตินั้นสาเร็จ” พระราชดารัสพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน
พ.ศ.2525 ให้ความหมาย คุณธรรมและจริยธรรมว่า หมายถึง สภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ และที่
แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ ที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา
หรือได้กาหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี อะไรเป็น
สิ่งชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทาหรือไม่ควรทา
สานักผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้จัดทาคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทยไว้ว่า “คุณธรรมจริยธรรมทา
ให้มนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมีคุณค่า และส่งผลให้สังคมน่าอยู่และสงบสุข” ประกอบด้วย
1. ซื่อตรง หมายถึง ความประพฤติที่จริงใจ ไม่เอนเอียง ไม่คดโกง ไม่โกหกหลอกลวงใคร ไม่ทาผิดทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2. มีวินัย หมายถึง การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎหมาย
ระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติ
3. การเสียสละเพื่อส่วนรวม หมายถึง การยินยอมและเต็มใจที่จะทาประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
4. พอเพียง หมายถึง การดาเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง หรือดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อให้คน
ไทยอยู่อย่างเป็นสุข ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 เรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติ
ต้องกระทาพร้อมกันทุกเรื่องไม่เลือกทาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
4.1 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง และต้องคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4.2 เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ผู้ปฏิบัติต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
และมี ค วามรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เ หล่ า นั้ น มาพิ จ ารณาให้ เ ชื่อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น (เพื่ อ วางแผน) และความ
ระมัดระวังในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
4.3 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ผู้ ปฏิบัติต้องมีจิตใจที่ตระหนักในคุณธรรมและซื่อสั ตย์ มี
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยเน้นความอดทน ความเพียร สติ ปัญญาและความรอบคอบ
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อนึ่ง ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม” ทั้งสอง
ข้อคู่กันอย่างสมดุล หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะทาให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ เช่น ถ้ามีความรู้อย่างเดีย วแต่นา
ความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็สามารถนาความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมได้ ในลักษณะเดียวกันถ้ามีคุณธรรมแต่
ขาดความรู้ก็อาจตัดสินใจอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อให้เกิดผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา ดาเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80 ของ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรม
12 มิ.ย. 64
2. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
12 มิ.ย. 64
3. ประชุมสร้างความเข้าใจกับครูบุคลากรและผู้เรียนทุก
14 มิ.ย. 64
คนในการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
4. ประชุมครูบุคลากรและผู้เรียนทุกคนเพื่อค้นหา
21 มิ.ย. 64
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
4. ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่การดาเนินงาน
28 มิ.ย. 64
โครงการคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
4. ดาเนินงานโครงการคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
มิ.ย.-ก.ย. 64
คุณธรรมอัตลักษณ์
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

ก.ย. 64

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

2,000
หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ
หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ

งบประมาณ
จานวน 2,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
2. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ดาเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
3. ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา
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แบบประเมินโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
ที่รายการกาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่
รายการ
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
2 ด้านเนือหาในการอบรม
2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ
วิทยากร
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสถานศึกษาคุณธรรม
3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ เข้าใจเรื่องสถานศึกษาคุณธรรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่
อบรม
3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4 ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุง และ พัฒนาการการวาง
แผนการดาเนินงาน ของสถานศึกษาคุณธรรม
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวนารี วังโสภา)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทยมีความรุนแรงและหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต
ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน
และประชาชนในสั งคมอย่ างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ ให้ ห ลงผิ ดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่ งทาให้
ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคง จนเกิดปัญหาต่างๆตามมา
เช่น การก่อเหตุทะเลาะวิวาท การแพร่ระบาดของยาเสพติด การมีเพสสัมพันธ์ในวัยเรียน การติดเกมส์ เป็นต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว และได้ดาเนินการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา โดยอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทา
ให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชน จะช่วยทาให้เด็ก เยาวชนมี
พื้นฐานจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา มีคุณธรรม ย่อมส่งผลให้เด็ก เยาวชนเป็นคนดี ลดปัญหาของสังคม และ
ทาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็ก เยาวชนให้มีความ
รั กสามัคคี มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และส่ งเสริมให้ นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนสูงสุด ทางานอย่างมีความสุ ข
ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
จากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น ทางวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ จั ด โครงการค่ า ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ส าหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังจิตสานึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
เยาวชน โดยคาดหวังให้เด็ก เยาวชน เป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2 เพื่อเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักการทางศาสนา การมีสติ การรู้คิด และการมีสมาธิ
เป้าหมาย
1 ด้านเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 ด้านเชิงคุณภาพ
- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 มีตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นบุคคลที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 จิตใจให้เข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา รู้จักบทบาทหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และนาความรู้ที่ได้รับไปใช้บูรณาการในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
วิธีการดาเนินงานและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลา

1.เสนอโครงการ

พฤษภาคม 2564

2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

พฤษภาคม 2564

3.ประชุมเพื่อมอบหมายงานและวาง
แผนการดาเนินงาน

พฤษภาคม 2564

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ

27 พฤษภาคม 2564

5. ประชุมชี้แจงแก่นักเรียน

29 พฤษภาคม 2564

4.ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด

30 พฤษภาคม 2564

5.สรุปผลการดาเนินงาน

มิถุนายน 2564

6.จัดทาสรุปผล รูปเล่ม เสนอผู้บริหาร

มิถุนายน 2564

ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สถานที่
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
2.ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
ได้รับจากวิทยาลัยจานวน 3,500 บาท
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เมื่อดาเนินตามโครงการข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

1

ค่าตอบแทนวิทยากร

2

ค่าบารุงวัด

3

ค่าบารุงไฟฟ้าวัด

4

ค่าอาหารและน้าดื่ม

จานวน

รวมทั้งสิ้น

ราคา

จานวนเงิน

3,500

การประเมินผลโครงการ
1.แบบประเมินโครงการ
2. การสังเกตการณ์
ผลที่คาดว่าได้รับ
1. นักเรียนมีตระหนักถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม
2. นักเรียนมีจิตใจให้เข้มแข็ง และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
ได้อย่างเหมาะสม
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ตระหนั ก ถึ ง การมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
2.1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถนาหลักธรรม คาสั่งสอนทางศาสนาไป
๒.๒
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เสริ ม สร้ า งจิ ต ใจให้ เ ข้ ม แข็ ง และสามารถ
3.1
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้หลักการ
3.2
ทางศาสนา การมีสติ การรู้คิด และการมีสมาธิ
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
( นายอัครเดช เสนาเจริญ )
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
สาขาวิชาการบัญชี
ต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนา ได้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนสายอาชี พ ประกอบด้ ว ย 11
สาขาวิ ช า คื อ สาขาการบั ญ ชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สาขาภาษาต่ า งประเทศ สาขา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาการจัดการทั่วไป สาขาอิเล็กทรอนิก สาชาธุรกิจ
ค้าปลีก ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะต้องฝึกฝนทักษะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ในเชิงวิชาการและความสามารถพิเศษของตนเอง
สอดคล้องกับเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เยาวชนเป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
โดยนามาบูรณาการในการจั ดการเรีย น การสอนในแต่ล ะสาขาวิช า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลู ก
จิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในทักษะทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ในการพัฒนาอาชีพและเพื่อรองรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค และระดั บ ชาติ ต่ อ ไปในอนาคต เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและชุ ม ชน โดยต้ อ งศรั ท ธา และเชื่ อ มั่ น
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ดาเนิ น ชีวิตตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และหลี กเลี่ ยง ห่ างไกลยาเสพติด โดยการแข่งขันในกุ ล่ ม
ภาคเหนือ กาหนดจัดการแข่งขันระหว่างเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถพิเศษของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ อย่าง
มีเหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงด้านวิชาชีพของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม
5. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และเพื่อดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา ได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ทั้ง 9 สาขาวิชา ได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด
3. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด
ภาคและชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด
วิธีการดาเนินงานและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การดาเนินการ
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ (P)
- ประชุมปรึกษาหารือ
พ.ย. 64
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ขั้นดาเนินการ (D)
พ.ย. 64 – ก.พ. 65
1. - คัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน
- เตรียมข้อสอบ / โจทย์ฝึกทักษะ
- จัดตารางการทบทวนความรู้ / ฝึกทักษะ
- ทบทวนความรู้ และฝึกทาโจทย์ / ฝึกทักษะ
- จัดการทดสอบเสมือนจริง
ขั้นติดตามและประเมินผล (C)
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละรายการ
ขั้นรายงานสรุปผล (A)
- สรุปการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ

ก.พ. 65
ก.พ. 65

งบประมาณ
จานวน 131,200 บาท
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียนมาและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะตัว
3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน
4. ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
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คุณครูผู้ควบคุม : ฝ่ายวิชาการ โดยมีคุณครูที่รับผิดชอบการแข่งขันแต่ละรายการรวม 10 ท่าน ดังนี้
ฝ่ายวิชาการ
1. นางพวงพลอย ขันเลข
สาขาการบัญชี
1. นางสาวยุวดี บุตรจันทร์
2. นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม
สาขาคอมพิวเตอร์แข่งขันพิมพ์ดีด 1. นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
สาขาภาษาอังกฤษต่างประเทศ 1. นายวชิรวิทย์ เสนาธรรม
สาขาการตลาด
1. นางสาววาสนา คาภีร์
สาขาการท่องเที่ยว
1. นายอัครเดช เสนาเจริญ
สาขาการโรงแรม
1. นางฐาณิญา ถาวร
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
1. นางวิไลกุล ปัญญาพรหม
การประกวดมารยาท
1. นางแรมจันทร์ เขื่อนพันธ์
การแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 1. นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
1. นายอาทิตย์ สิทธิมูล
การประเมินผล
1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละรายการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียนมาและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะตัว
3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน
4. ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาชี้แจง ให้พิจารณารายการที่กาหนดให้ โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อ

รายการ

1
1.1
1.2
2

ด้านดาเนินการโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีควาเหมาะสม
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ
ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียน
มาและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถ
เฉพาะตัว
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเอง
ในทุก ๆ ด้าน
ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ภาพรวมของโครงการ

2.1
๒.๒
3
3.1
3.2
4

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... .............
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวยุวดี บุตรจันทร์)
หัวหน้าสาขาการบัญชี
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา
ต่อเนื่อง
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึ กษา พ.ศ. 2555
และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่ได้กาหนดให้
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 จัดทาโครงการ สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
เยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะ
วิชาชีพ เป็นพื้นฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและ
ประเทศชาติ วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้การ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มี
กลไกนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ อย่างมี
เหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
3. เพื่อให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับภาค ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้งานได้จริงและส่งเข้าประกวดในระดับภาคหรือระดับชาติ
เป้าหมาย
1. จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ แต่ละแผนก
วิชา
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สรุปผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ประจาปีงบประมาณ 2564
จานวนผลงาน
ปวช. 3
ที่
สาขาวิชา
จานวน
นักศึกษา (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8

จานวนผลงาน
(ชิ้น)

ปวส.2

จานวนนักศึกษา
(คน)

จานวนผลงาน
(ชิ้น)

ผู้พัฒนา
คุณภาพ

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
การท่องเที่ยว
อิเล็กทรอนิกส์
ค้าปลีก
โรงแรม
รวม

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้สอน พ.ค. 64
รายวิชาโครงการ
2. ขออนุ มัติจั ดกิจ กรรมโครงการประกวดสิ่ งประดิ ษ ฐ์ มิ.ย. 64
และนวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา
3. จัดเตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ ก.ค. 64
1,000
นักศึกษาภายในสถานศึกษา
4. ด าเนิ น การจั ด โครงการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ ส.ค.-ก.ย. 64
500
นวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา
รวมงบประมาณ
1,500
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายวิชาการ
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ผลชี้วัดความสาเร็จ
ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด
การติดตามประเมินผล
1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
2. ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ผลงานของนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา มีการเข้าร่วม
ประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของจานวนผลงานทั้งหมด

วิธีการประเมิน
การประเมินผล
งานนักศึกษา

เครื่องมือ
แบบประเมิน
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษา ได้รั บ องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัด ท าโครงการผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ โดยใช้การวิจั ย เป็ น ฐาน สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชี พในลั กษณะผู้ ปฏิบั ติ ห รื อ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้
2. ครู ได้ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ด้ า นความรู้ ทั ก ษะ ความคิ ด รวบยอดในรู ป แบบผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. สถานศึกษาได้ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้านการวิจัย
รูปแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา มาตรฐานสถานศึ ก ษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2555 สนองต่ อ เจตนารมณ์
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และและพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คาชี้แจง ให้พิจารณารายการที่กาหนดให้ โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อ

รายการ

1
1.1
1.2
1.3
2

ด้านดาเนินการโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีควาเหมาะสม
ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดการประกวด
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการประกวด
ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียน
มาและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถ
เฉพาะตัว
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเอง
ในทุก ๆ ด้าน
ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ภาพรวมของโครงการ

2.1
๒.๒
3
3.1
3.2
4

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสุพรรณี หมุดคา)
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

L.C.C. & GSB Crossword Contest
สาขาวิชาชีพภาษาต่างประเทศ
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้
นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ สแคร็บเบิล (Scrabble) เป็นเกมเกี่ยวกับการต่อ
คาชนิ ดหนึ่ ง ที่ มีผู้ เล่ น ระหว่าง 2-4 คน ใช้ระบบการนับคะแนนโดยนับจากการสร้างคาจากการเรียงแผ่นที่มี
ตัวอักษรอยู่ บนกระดานขนาด 15x15 ช่อง โดยสามารถวางได้ทั้งแนวขวางและแนวดิ่ง และต้องเป็นคาที่ปรากฏ
ในพจนานุ กรม โดยเฉพาะ The Official Scrabble Players Dictionary เป็นพจนานุกรมอย่ างเป็น ทางการ
สาหรับการเล่นเกมนี้
ครอสเวิร์ดคิดค้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 โดยนายอัลเฟรด บัทส์ สถาปนิกและวิศวกรชาวอังกฤษที่ตกงานตอน
นั้น เขาได้ทดลองเล่นตัวอักษรวางบนตารางในกระดาน ในตอนแรกเขาเรียกว่า "Lexiko" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "CrissCrosswords" ต่อมาเขาแนะนาและขายเกมให้เพื่อนจนแพร่หลาย จนในปี ค.ศ. 1948 นายเจมส์บรูนอตได้ขาย
เกมนี้สู่ตลาด และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สแคร็บเบิล
สแคร็บเบิลแพร่หลายมากทั้งในประเทศอังกฤษและอเมริกา จากนั้นก็ขยาย ต่อไปเรื่อยๆ ในประเทศของ
ยุโรปและเอเชีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จัดโครงการ
แข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) เพื่อฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสร้างความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษากล้าพูด กล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ตามความเหมาะสม เพิ่มความรู้และทาให้นักเรียน
นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้จัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 ณ
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาในด้านทักษะภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาผ่านทางการจัดการแข่งขัน
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ร้ อยละ 80 ของสถานศึก ษาที่ด าเนิน งานธนาคารโรงเรีย นส่ งนั กเรี ยนนั ก ศึ กษา เข้าร่ว ม
โครงการโดยประชากรที่เข้าร่วม ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 2–4 คนต่อสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาที่ดาเนินงานธนาคารโรงเรี ยน ได้รับความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และมีประสบการณ์การแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
ระยะเวลาดาเนินการ
วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 1
วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30

เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

การดาเนินงาน
1. ด้านนโยบายผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน
- จั ด การแข่ ง ขั น เกมกระดานต่ อ ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษ (Crossword) ระหว่ า งโรงเรี ย นและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดตั้งธนาคารโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่
2. ด้านการประชาสัมพันธ์
- การจัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียน
- จัดทาเอกสาร/แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3. ด้านการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการ
- หนังสือเชิญเข้าร่วม (โรงเรียนที่ดาเนินงานธนาคารโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่)
- หนังสือส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ(โรงเรียนที่ดาเนินงานธนาคารโรงเรียน จังหวัด
เชียงใหม่)
4. ด้านการดาเนินงานการแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
- คณะกรรมการตัดสิน
- พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
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ขันตอนการดาเนินงาน
โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะทางานโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 ประชุมวางแผนขั้นตอนการดาเนินงานและกาหนดแผนงาน
ขั้นตอนที่ 5 ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 6 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการดาเนินการและเขียนรายงาน
วิธีดาเนินการโครงการ
โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest มีขันตอนการดาเนินงานดังนี
กิจกรรม/ขันตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- เขียนโครงการ
ก.ย. 2564
- ขออนุมัติโครงการ
- เสนองบประมาณ
คณะกรรมการดาเนินงานชมรม
- จัดเตรียมอุปกรณ์
วิชาชีพภาษาต่างประเทศ
2. ขั้นดาเนินการ
- ประชาสัมพันธ์
ก.ย. 2564
- จัดกิจกรรม
3. ขั้นติดตาม และประเมินผล
ต.ค. 2564
- ประเมินผลการดาเนินงาน
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ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ
จานวน 4,000 บาท
สถานที่ดาเนินการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชีวัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาของธนาคารโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น และ
มีประสบการณ์การแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีความ
ตระหนึกถึงความสาคัญของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
การประเมินผลโครงการ
สถิติของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword)
2. นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) มีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์การแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Crossword)
3. นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเกมกระดานต่อคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) ตระหนึกถึงความสาคัญของคาศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษ
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์/สถานที่
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน/นักศึกษาในด้าน
2.1
ทักษะภาษาอังกฤษ
๒.๒ มีเจตคติที่ดีและถูกต้องต่อกิจกรรม
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3.1 นักเรียน/นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ
ทาให้นักเรียน/นักศึกษามีความรู้และ
3.2
ประสบการณ์การผ่านการแข่งขัน
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
................................................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวไอยญาลิล จุมปา)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

วิ่งการกุศล มินิมาราธอน L.C.C HUMAN
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในด้านสุขภาพ
ให้กับนักศึกษา โดยทางวิทยาลัย ฯ ได้เห็นถึงความสาคัญของสุขภาพที่ดีเป็นส่วนที่ทุกคนพึงปรารถนาการดูแล
สุขภาพต้องขึ้นอยู่กับบุคคลรู้รักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะโรคบางโรค
สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกาลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วย แล้วจะทาให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและ
งบประมาณในการรักษาจานวนมาก การที่เรามีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี จึงควรมีการ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดทาโครงการออกกาลังกายสร้างสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมวิ่ง
การกุศลขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการรักการออกกาลัง
กาย โดยการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการและมีรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจใน
การสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
3. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช. , ปวส. และ ปวส.(พ)
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ร้อยละ 90 ที่สนใจ มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2. นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมวิ่งการกุศล มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. จัดประชุมเพื่อรวมกันวางแผนงานการดาเนิน งาน
พ.ย. 64
โครงการ
2. จั ด ท าโครงการเพื่ อ น าเสนอเพื่ อ ขอการอนุ มั ติ
พ.ย. 64
งบประมาณ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา ของวิทยาลัย
พ.ย. 64
4. จัดเตรียมเอกสาร /แบบประเมิน จัดเตรียมสถานที่
ธ.ค. 64
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
ธ.ค. 64
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา

25,000

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. สถานที่จัดกิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า ร่ ว ม - มีการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา - แบบสอบถามความพึงพอใจ
กิจกรรมวิ่งการกุศล
- การสอบถามความพึงพอใจของกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
2. นักศึกษาเห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
3. นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 เป็นการสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ
๒.๒ ให้ความสาคัญของการออกกาลังกาย
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3.1 พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสุพรรณี หมุดคา)
หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....................………………………………………………………………..

ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

กรีฑาสีและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE SPORT DAY
สาขาวิชาการตลาด
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่นักเรี ยนนักศึกษา รวมทั้งสร้างเสริม
สมรรถนะทางกาย ทางใจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างทักษะด้านกีฬา ซึ่งกีฬามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส นับเป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง
ประการหนึ่งที่เอื้ออานวยให้นักเรียนนักศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การ
พัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และประเทศชาติ ต้องอาศัย
การกีฬาเป็นสื่อสาคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมโดย
ถ้วนหน้า
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทา
เป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
นิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็น ส่วนหนึ่งของสังคม
ที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทาให้ผู้เรียนที่เป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้าน
กีฬา-กรีฑาภายในของวิทยาลัยฯ
ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดทาโครงการกีฬา Sports Day 2563 ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
รู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เ กิดความรักความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรีฑาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้าน กรีฑา
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติ
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้าน กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กรีฑา
ประจาปีงบประมาณ 2564
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน กรีฑาสี และเกิดความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษามีการจัดเตรียมงานกิจกรรมกรีฑาสีอย่างเรียบร้อยและ
มีความสามัคคี
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมกรีฑาสี
ปีงบประมาณ
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ
2564
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินกิจกรรมกรีฑาสี
รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาการตลาด

76,000

การประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักกีฬาแต่ละสีได้ร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสินของ
กรรมการ
2. กองเชียร์ของแต่ละสีได้ร่วมกันตกแต่ง สแตนเชียร์อย่างสวยงาม
3. นักกีฬาร่วมร้ องเพลงเชีย ร์ อย่ างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกันตลอดทั้งวัน และในงานยังได้ มี การ
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี ซึ่งใช้เวลาในการฝึก ซ้อมมาเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ของแต่
ละสีก็ได้โชว์ความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรี
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แบบประเมินโครงการกรีฑาสีและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE SOPRT DAY
ประจาปีงบประมาณ 2564
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

1
1.1
1.2
1.3
2

ด้านดาเนินการโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
ความพร้อมในการจัดเตรียมอุปกรณ์
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สังคม
เป็นแสดงออกด้านการกีฬา/กรีฑาที่ตนเองชอบและ
ถนัด
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้าน กรีฑา
มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจาก
สิ่งเสพติด
ภาพรวมของโครงการ

2.1
๒.๒
3
3.1
3.2
3.3
4

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายอัครเดช เสนาเจริญ)
หัวหน้าสาขาการตลาด
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

ปลูกฝังจิตสานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาขาวิชาการบัญชี
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึ งถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและ
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม
การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่เบียดเบียนกัน
การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคมจะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วน
ต่างๆของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวกนาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตระหนักถึงความสาคัญของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้จัดทาโครงการปลูกฝังจิตสานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้ครู
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเรียนรู้การพึ่งพาตนเองมีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ
เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพีย งกับตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและยัง
สนับสนุนให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาให้หารายได้เสริมในเวลาเสร็จสิ้นจากการเรียนการสอน เรียนรู
หลักการจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นการสร้างกิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้างความรักความสามัคคี
พัฒนาความผูกพันในองค์กร ระหว่างครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเป็นการปลูกฝังนิสัยการประหยัด
อดออม เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของความพอเพียง
2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาสานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความห่วงใย
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นของทั้งส่วนตัวและครอบครัว
4. เพือ่ รวมกลุ่มและพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ และเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้ อยละ 80 ของ ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จานวนครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่เรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือน
3. ระดับความพึงพอใจของจานวนครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
วิธีการดาเนินโครงการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชุมชี้แจง วางแผนดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. ติดตามและประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ 2564
แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
รายการ
1 ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ
2 ดาเนินการ
3 ติดตามประเมินผล
4 สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอด
ปีงบประมาณ

สาขาการบัญชี
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งบประมาณ
จานวน 2,000 บาท
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นาไปปฏิบัติได้
2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
3. สถานศึกษาได้รับการประเมิน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
ติดตามและประเมินผลสาเร็จ
1. แบบสรุปจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
การกากับติดตามและประเมินผล
1. จากสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ
2. จากรายงานสรุปจานวนครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการปลูกฝังจิตสานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจง ให้พิจารณารายการที่กาหนดให้ โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็น
ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ข้อ

รายการ

1
1.1
1.2
2

ด้านดาเนินการโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีควาเหมาะสม
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตสานึกและตระหนักถึงหลักการดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สามารถนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไป
ประยุกต์ใช้ภายในครอบครัว
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งภายในวิทยาลัยฯ
โดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ภาพรวมของโครงการ

2.1
๒.๒
3
3.1
3.2
4

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวยุวดี บุตรจันทร์)
หัวหน้าสาขาการบัญชี

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....................…………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

157
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

บริจาคโลหิตต่อชีวิต
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ทางสภากาชาดจังหวัดได้จัดทาขึ้นเพื่อนาโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม เสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิต นักเรียนนักศึกษา
และครูวิทยาลัยฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงจัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น ภายในวิทยาลัยให้
นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งได้มีโอกาสบริจาคโลหิต และเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้ และแบ่งปันความสุข ให้กับ
ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยฯ และสภากาชาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องการเสียสละการให้การช่วยผู้อื่นแก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯและสภากาชาดให้ร่วมกิจกรรม
3. เพื่อกระตุ้นศรัทธา ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ด้วยการทาบุญ โดยการบริจาคโลหิต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้ อยละ 100 ครู บุ คลากร และนักเรียนนักศึ ก ษาได้ เห็ น ความส าคัญ ของการเสี ยสละการให้ ก าร
ช่วยเหลือผู้อื่น
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนวิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
ตลอด
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ
ปีงบประมาณ
3. จัดสถานที่
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์

1,000

การประเมิน
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีการเสียสละการให้การช่วยเหลือผู้อื่น
2. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม
3. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทาบุญโดยการบริจาคโลหิต
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
โปรดใส่เครื่องหมาย (  ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ตระหนักถึงคุณธรรม การเสียสละ และให้ความ
2.1
ช่วยเหลือผู้อื่น
๒.๒ ตระหนึกถึงการได้ร่วมกิจกรรม
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.2 ให้ความร่วมมือการบริจาคโลหิต
4 ภาพรวมของโครงการ
ข้อเสนอแนะ_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางวิไลกุล ปัญญาพรหม)
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินงาน

l.C.C. มีวินัย ไม่ทิ้งขยะ
นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาของวิทยาลัย สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนขาดวินัยในการทิ้งขยะ ประกอบกับ
นักเรียนขาดจิตสานึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งขาดความรู้เกี่ยวกับการนาขยะกลับมา
ใช้ใหม่ คาว่า “ขยะ” หลายๆ คนไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็ นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนามาคัดแยกอย่างถูกวิธี
แล้วสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังนากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่ง
เป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะยังลดจานวนลงได้
มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียน และชุมชน
จากปัญหาดังกล่าววิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการ LCC มีวินัยไม่ทิ้งขยะ เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะ และ
ปลูกจิตสานึกในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รวมถึงรู้จักนาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า โดยชมรม
สิ่งประดิษฐ์ D.I.Y. ได้นาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาทาเป็นกล่องใส่สิ่งของต่างๆ ภายใต้ชื่อว่า “INSPIRED REUSE
BOX”
วิธีดาเนินงานโครงงาน
1. นักศึกษาแกนนาสถานศึกษาคุณธรรม ประชุมวางแผนแก้ปัญหา
2. ดาเนินการแก้ปัญหา
3. ติดตามผลการดาเนินงาน
4. สรุปและประเมินผล
ผลการดาเนินโครงงานคุณธรรม
3.1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน
จากการพัฒนาตามโครงงาน LCC มีวินัยไม่ทิ้งขยะ พบว่าผู้เรียนมีการพัฒนา คุณธรรมดังนี้
ก่อนการดาเนินโครงงาน/กิจกรรม
หลังการดาเนินโครงงาน/กิจกรรม
− นั กเรี ย น นั กศึกษา ทิ้งขยะไม่เป็น ที่ หรือ − นักเรียน นักศึกษา ทิ้งขยะตามจุดทิ้งขยะ
รับประทานเสร็จแล้วไม่นาขยะไปทิ้ง
ภายในวิทยาลัยฯ
− นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ทิ้ ง ขยะรวมในถั ง − นักเรียน นักศึกษา แยกขยะตามประเภท
เดียวกันโดยไม่แยกประเภท
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จากการพัฒนาตามโครงงาน LCC มีวินัยไม่ทิ้งขยะ พบว่าสถานศึกษามีการพัฒนา คุณธรรมดังนี้
ก่อนการดาเนินโครงงาน/กิจกรรม
หลังการดาเนินโครงงาน/กิจกรรม
− บริเวณโรงอาหาร และบริเวณม้าหินอ่อน − บริเวณโรงอาหาร และ บริเวณม้าหิ นอ่อ น
รอบๆ วิ ท ยาลั ย มี ข ยะวางอยู่ ท าให้
รอบๆ วิ ท ยาลั ย สะอาด ไม่ มี ข ยะ ท าให้
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยไม่น่าอยู่
สภาพแวดล้อมน่าอยู่
3.2. ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม
จากการพัฒนาตามโครงงาน LCC มีวินัยไม่ทิ้งขยะ พบว่าชุมชนและสังคมมีการพัฒนา คุณธรรมดังนี้
หลังการดาเนินโครงงาน/กิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดย ชมรมสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y ได้นาความรู้ในการทากล่อง
อเนกประสงค์ “INSPIRED REUSE BOX” ไปเผยแพร่ สู่ชุมชน เช่น การออกงาน 108 อาชีพ
งาน Book Fair งานวันการศึกษาเอกชน เอกชน งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานเช็คอิน
อาชีพ จุดเปลี่ยนการศึกษาเชียงใหม่ 4.0 ฯลฯ
นวัตกรรมที่ได้รับจากการดาเนินโครงงาน
กล่องใส่ของอเนกประสงค์จากขวดพลาสติก ภายใต้ชื่อว่า “INSPIRED REUSE BOX”
งบประมาณ
จานวน 3,000 บาท
ปัญหา/อุปสรรค
3.3. นักเรียน นักศึกษาบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง)
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินการ

สอนชาวต่างชาติทากระทง Enjoy Making a Krathong
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
โครงการต่อเนื่อง
เดือนพฤศจิกายน 2564

หลักการและเหตุผล
“ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้าจะนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอย ลอย
กระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาราวง ราวงวันลอยกระทง ราวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ ” เพลงราวงวันลอยกระทงนี้เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่
เด็กโดยพระยาอนุมานราชธน ได้สันนิษฐานว่า “ ต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจมีมูลฐานเป็นไปได้ว่าเป็นคติของ
ชนชาติที่ประกอบการกสิกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้าเป็นสาคัญ เมื่อพืชพันธ์ธัญชาติงอกงามดี และเป็นเวลาที่น้าเจิ่งนอง
พอดี ก็ทากระทงลอยไปตามกระแสน้าไหล เพื่อขอบคุณแม่น้าคงคา หรือเทพเจ้าที่ประทานน้ามาให้ความอุดม
สมบูรณ์ เหตุนี้จึงได้ลอยกระทงในฤดูน้ามาก และเมื่อลอยกระทงเสร็จแล้วจึงเล่นรื่นเริงด้วยความยินดี เท่ากับเป็น
การสมโภชการงานที่ได้กระทาว่า ได้ลุล่วงและรอดมาจนเห็นผลแล้ว ”
การลอยกระทงนั้น มักจะทากระทงเป็นรูปดอกบัวและแต่งด้วยประทีป โดยถือว่าเป็นการลอยดอกบัวไปเพื่อถวาย
สักการะรอยพระพุทธบาท
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีความงดงาม และนอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณต่อค่าในเรื่องการ
แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้ว ประเพณีนี้ยังมีผลทางเศรษฐกิจต่อชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
เนื่องจากการลอยกระทงถือเป็นกิจกรรมสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทุกปีจะมีการท่องเที่ยวจากทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติจานวนมากเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่จานวนมาเพื่อร่วมประเพณีลอยกระทง ทาให้มีเม็ด
เงินหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนมาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการปลูกฝัง
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสาคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มา
เยือนให้เกิดความประทับใจ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการ “ สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
” ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรียนรู้และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเชียงใหม่ และนา
ประสบการณ์ความประทับ ใจที่ได้พบเห็ น ไปถ่ายทอดสู่ ญาติ พี่ น้อง ซึ่งจะส่ งผลให้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชาวต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนา
2. เพื่อปลูกจิตสานึกของเยาวชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแก่ชาวต่างชาติ
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4. เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

165
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ชาวต่างชาติจานวน 100 คน
2. นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขา
ภาษาต่างประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงได้
2. ชาวต่างชาติรู้ถึงวัฒนธรรมไทย สามารถนาไปเผยแพร่ยังประเทศของตนได้
3. เยาวชนมีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
4. เยาวชนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม/งาน

2563
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

1. ประชุมปรึกษาการโครงการ
2. จัดดาเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติกับเทศบาลนครเชียงใหม่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรมสอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทง
6. สรุปประเมินผลโครงการ
สถานที่
สะพานนครพิงค์ ตรงข้ามกงสุลอเมริกา
งบประมาณ
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าอุปกรณ์ในการสอนทากระทง
ค่าเอกสารแผ่นพับ
เบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษา (70 บาท/คน)
เบี้ยเลี้ยงครูผู้ควบคุม (150 บาท/คน)
รวมเป็นเงิน

บาท

4,000
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เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 50 คน ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการสอน
ชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
เชิงคุณภาพ : ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงรวมถึงทราบถึงวัฒนธรรมไทย สามารถนาไปเผยแพร่
ยังประเทศของตนและนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่นซึ่งยังทาให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง
การประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชาวต่างชาติมีความประทับใจในศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่
2. นักเรียนนักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนมากขึ้น
3. นักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
4. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสอนชาวต่างชาติทากระทง Enjoy Making a Krathong
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด
4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก
0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

1
1.1
1.2
1.3
2

ด้านดาเนินการโครงการ
การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม
จัดเตรียมอุปกรณ์
ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาว
ล้านนา
ปลูกจิตสานึกในการเป็นเจ้าบ้านทีด่ ี ให้การต้อนรับ
ชาวต่างชาติอย่างอบอุ่น
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ภาพรวมของโครงการ

2.1
๒.๒
3
3.1
3.2
4

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวไอยญาลิล จุมปา)
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ……………………………………………….
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ต่อเนื่อง
มีนาคม - เมษายน ๒๕๖4

หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ใน การประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยผู้ประเมิน คือบุคคล หรือหน่วยงาน
ภายในสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน หรือ การประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง ส่งผลให้เกิดการ พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สูงความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ต้องการ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีระบบการบริหาร
จัดการ ที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานอย่างมีทิศทาง โดยการกาหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพภายใน หรือ
การประเมินตนเอง เพื่อให้มีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษา ได้วางแผนไว้ในแต่ละปีมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือ
สถานศึกษาจะได้มีการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นไป ตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา โดยใช้กระบวนการดาเนินงาน P D
C A (Plan - Do - Check - Act)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อวางแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึก อย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก
3. เพื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 56 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย
และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบ
มี.ค. - เม.ย. ๖4
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ

4,๐๐๐

การประเมินผล
แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
2. ครู เจ้าหน้าทีว่ างแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก
3. ครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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แบบประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระหว่างวันที่ มีนาคม - เมษายน ๒๕๖4
ณ ห้องประชุมลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่
รายการกาหนดให้
ที่
1

2

3

4

รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4)
(3)
(2)

ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ด้านเนือหาในการอบรม
2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของวิทยากร
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรือ่ งที่อบรม
3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 ได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุง และ พัฒนาการการวางแผนการ
ดาเนินงาน การจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

น้อย
ที่สุด
(1)
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
กระบวนกรวางแผนเป็นกดรกาหนดทิศหางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของวิทยาลัย เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่ งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัด การของวิทยาลัย มีป ระสิทธิภาพสู งสุด จึ งได้เน้นให้หน่วยงานมีการใช้แผนกลยุทธ์ของของ
วิทยาลัยและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานการอาชีวศึกษา (สอศ.)
จากความสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปี งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
วัตถุประสงค์
1. ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
2. แผนปฏิบั ติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลั ยเทคโนโลยีพาณิช ยการลานนา มี
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ กลยุ ทธ์ และจุ ดเน้ น ที่ครอบคลุ มภารกิจการจัดการศึกษาที่ต อบสนอง ต่อนโยบายของ
สานักงานการอาชีวศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดเป้าหมายโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารจานวน 6
คน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 61 คน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
3. จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา จานวน 4 เล่ม
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เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีแผนปฏิบัติการประจาปี 2564 เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และนโยบายของต้นสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน

ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่1
ไตรมาสที่1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมผู้บริหารชี้แจง
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย
2. ประชุมงบประมาณในแต่ละ
ฝ่าย
3. ดาเนินจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ
4. คุมรายจ่ายเงินงบประมาณ ปี
พ.ศ. 2564
5. ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการ
งบประมาณ
จานวน

1,000

บาท

สถานที่
ห้องประชุมลานนา อาคารอานวยการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา สามารถจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. มีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้กากับ
การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการเมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อมีส่วนร่วมการพัฒนา
2.1
สถานศึกษา
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่คอบ
๒.๒ คลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
นโยบายต้นสังกัด
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
สร้างความร่วมมือในการกาหนดทิศทางพัฒนา
3.1
สถานศึกษา
ร่วมกันจัดทาโครงการ และรายงานผลการดาเนิน
3.2
โครงการอย่างเป็นรูปธรรม
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...............................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท์)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและหัวหน้า
การเงิน
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเองประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR)
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 5
กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกากับ ดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
กาหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาโดยมีส าระส าคัญครอบคลุ มเป้าหมายและหลั กการการจัดการ
อาชีวศึกษาของไทย ซึ่งสานักงานการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กาหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทาการประเมินตนเอง
เป็นประจาทุกปี เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) โดยทุกส่วนงานในวิทยาลัยควรทราบถึงแนวทางการประเมินตนเองและการจัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในหน่วยงานของตนเองให้สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพของ สอศ.และ สมศ. ซึ่งวิทยาลัยมี
การด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการเขี ย นรายงานประเมิ น ตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) ในส่ ว นของสายวิ ช าการและสายสนับ สนุ น ให้ มี ม าตรฐานและเป็น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกภาคส่วน
และให้มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
2.2 เพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับประการประเมินคุณภาพและสร้า งวัฒนธรรมคุณภาพให้
เกิดขึ้นในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
เชิงคุณภาพ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานน มีการเขียนรายงานประเมินตนเอง
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(Self-Assessment Report : SAR) เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาและแนวทางการจัดทา (SAR)
ขั้นตอน
2564
2564
2564
2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ประชุมวางแผนในการจัด
โครงการ
2. เขียนโครงการ และนาเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดาเนินจัดโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินโครงการ
5. ประเมินผลการดาโครงการ

กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
งบประมาณ
จานวน

1,000

บาท

สถานที่
ห้องประชุมลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้อานวยการ ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน SAR
2. มีรายงานประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)
การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
รายงานผลโครงการเมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้น
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมความความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการ
2.1 ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกภาค
ส่วน
สร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมรับประการ
๒.๒
ประเมินคุณภาพ
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
มี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การเขี ย นรายงานประเมิ น
3.1
ตนเอง
3.2 สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...............
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท์)
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและหัวหน้า
การเงิน
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการดาเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิก าร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทามาตรการสนับสนุน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทางานและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน ผลผลิตคือผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ส่งพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
( SMEs) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต จึงได้ดาเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาภายในวิทยาลัยวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทั กษะพื้นฐานด้านการจัดการธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตามสาขาวิชาชี พและนามาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบ
รวมทั้ ง สร้ า งช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น และองค์ ค วามรู้ ท างธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางอาชี พ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย นสาย
อาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาให้สามารถนาความรู้ทักษะ
วิชาชีพมาประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเอง (Start-up)ในอนาคต
3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับนักเรียนนักศึกษา พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืน
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 75 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา มีความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอขออนุมัติดาเนินงานโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
3. ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่การดาเนินงาน
สาขา
ตลอด
โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
ปีงบประมาณ
4. ดาเนินงานตามแผนงานดาเนินงานโครงการ
5. การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
รวมงบประมาณ
5,000
การติดตามและประเมินผล
1. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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การประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมใน โครงการอบรมพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้จัดเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง โดยได้มอบแบบประเมินให้ผู้เข้ารับการอบรม ตอบแบบอิสระ
และให้ส่งคืนหลังเสร็จสิ้นการอบรม มีผู้ส่งแบบประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ประเมินดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินทุกฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
2. ตรวจให้คะแนนแบบประเมิน โดยใช้สถิติพื้นฐาน
ตรวจให้คะแนนแบบประเมินของผู้ตอบที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนนความสาคัญทั้ง 5 ระดับ เกณฑ์ที่แปลความหมายของค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

ตรวจให้
ตรวจให้
ตรวจให้
ตรวจให้
ตรวจให้

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
4.51 – 5.00
ค่าเฉลี่ย
3.51 – 4.50
ค่าเฉลี่ย
2.51 – 3.50
ค่าเฉลี่ย
1.51 – 2.50
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.50

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง ระดับมากที่สุด
หมายถึง ระดับมาก
หมายถึง ระดับน้อย
หมายถึง ระดับปานกลาง
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ประเมินได้กาหนดความหมายของสัญลักษณ์การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
𝑥
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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แบบประเมิน โครงการอบรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ที่
1

2

3

4

รายการ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ด้านเนือหาในการอบรม
2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการอบรม
ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรือ่ งที่อบรม
3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 ได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุง และ พัฒนาการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะได้

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....………………................………………………………

น้อย
ที่สุด
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางไอยญลิล จุมปา)
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

L-COOFEE
สาขาวิชาการโรงแรม
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้าง
รายได้ระหว่างโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพของผู้เรียนให้มี
โอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงและต่อยอดองค์ความรู้ในการเข้าสู่โลกอาชีพ
จากเหตุผลข้างต้น ได้มีการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในวิทยาลัยฯถึงความต้องการสินค้าด้าน
อาหาร ได้ข้อสรุปว่ากาแฟสด กาลังอยู่ในกระแสความนิยม คณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดในการทาร้านที่ตอบสนอง
กระแสดังกล่าวโดยจุดเด่นของสินค้ากาแฟสด คือ กาแฟสดใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างของสินค้า ทั้งนี้ในการ
จั ดทาร้ านค้านั กศึกษาทุกสาขาวิช าจะมีส่ ว นรวมในการดาเนินการ และบริห ารงาน เพื่อให้ มีการเสริมสร้า ง
ประสบการณ์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพ และทักษะด้านอาชีพของผู้เรียนให้ มี
โอกาสฝึกปฏิบัติงานจริงและต่อยอดองค์ความรู้ในการเข้าสู่โลกอาชีพในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
๒. เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักศึกษา
๓. เพื่อสร้างผู้ประกอบใหม่ ( Start-up ) ในอนาคต
เป้าหมายในการดาเนินการ
๑. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ( Start-up )
๒. เพื่อให้นักศึกษามีรายได้
วิธีดาเนินการ
๑. วางแผนระดมความคิดในการเลือกทากิจการขายสินค้าในวิทยาลัย
๒. สรุปแนวความคิดโดยเลือกทากิจการกาแฟสด L- COOFEE
๓. จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณและเก็บเป็นหลักฐานทางการศึกษา
๔. นาเสนอโครงการให้ฝ่ายผู้รับผิดชอบอนุมัติ
๕. จัดเตรียมสถานที่และวัตถุดิบในการผลิต
๖. จัดตารางปฏิบัติงานสาหรับนักศึกษา
๗. ปฏิบัติการขาย
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติการขายในสถานการณ์จริง
๒. เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
๓. ทาให้มีร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกของนักศึกษาในวิทยาลัย
๔. เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา
๕. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
งบประมาณ
จานวน 5,00๐ บาท
ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาทุกสาขา ระดับชั้น ปวช.๓ ปวส.๑ และ ปวส.๒
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 เห็นความสาคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์
๒.๒ สร้างเสริมหน้าที่ความรับผิดชอบ
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3.1 สร้างรายได้และประสบการณ์การทาร้านกาแฟ
3.2 รู้จักการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต
3.3 ทาให้นักเรียน/นักศึกษา มีความรับผิดชอบ
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางฐาณิญา ถาวร)
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดเนินงาน

การศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับรายวิชา
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น วิทยาลั ย เทคโนโลยีพาณิช ยการลานนาต้องมีการพัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้ ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับ
การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านเพราะครู
และบุคลากรทางการศึกษาคือตัว ที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆให้ดาเนินไปตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของมาตรฐานการอาชีวศึกษา
โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์มีการพัฒนาตนเอง
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดจากแหล่งความรู้ที่ศึกษาดูงานและนามาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของวิทยาลัย ซึ่งจะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนกรสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆให้กับครูในวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
1. ครูนาความรู้ที่ได้มาพัฒนากากรจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ครูได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ครูได้รับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานและขั้นตอนในการดาเนินงาน
- กิจกรรมที่สาคัญ กิจกรรมการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปี 2563
ปี 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุม
คณะกรรมการ
3. การดาเนินโครงการ
- การอบรมสัมมนา
และการศึกษาดูงาน
4. รายงานผล
งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
การประเมินผลงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์ตรง
2. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

รอง
ผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับรายวิชา
โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สดุ
(1)

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2
3
4
5

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
สามารถน าความรู้ ที่ได้มาพัฒ นาการจั ดการเรี ย น
6
การสอน
7 เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับครู
8 ส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นายอัครเดช เสนาเจริญ)
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

ทัศนศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ กทม.
หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก
ต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖4

หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายที่มุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มองเห็นเส้ นทาง
อาชีพ และโอกาสของการทางานในอนาคต สถานศึกษาต้องจัดให้มีการทัศนศึกษา เพื่อหาความรู้ เพื่อช่วยให้
นั กศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับ สิ่ งต่า ง ๆ รอบตัว การเรียนรู้วัฒ นธรรมต่าง ๆ อีกทั้งการพัฒ นาขี วิ ด
ความสามารถในการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานของนักเรียนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาธุรกิจค้าปลีก ที่มุ่งผลิต
นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเด่นในด้านการบริการ ดังนั้น การศึกษาจากสถานที่จริง จึงเป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์ให้กับนักศึกษา อีก
ทั้งเป็นการเปิดมุมมองที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ด้านความรู้ความ
เข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรีย นรู้ร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความ
คิดเห็นต่าง ๆ ทาให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการนามาปรับใช้ หรือการแก้ไขปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน
ดังนั้ น การน านั กศึกษาไปทัศนศึกษา จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่ว ยเสริมสร้างประสบการณ์ และจุด
ประกายความคิดในการเรียนรู้ของนักศึกษา อันเป็นการตอบสนองนโยบายของการจัดการอาชีวศึกษาในการ
สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และ
ประกอบอาชีพในอนาคตของนักเรียน นักศึกษา
ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจั ดให้สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ได้จัดทา
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงาน เพิ่มพูนความรู้
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์เกิดวิสัยทัศน์ในภาพรวมของอาชีพและการทางานในอนาคต และ
ให้คณาจารย์สามารถเห็นทิศทางของธุรกิจที่จะนามาปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน และพัฒนาการศึกษาของหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาดูงานจากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษาและดูงาน มาปรับใช้
ในการเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด
๓. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๔. เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาในส่วนของการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา
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เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ชั้นปีที่ ๓
รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๗ คน ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๒. เชิงคุณภาพ : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ได้รับ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน อันนาไปสู่การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
วิธีการดาเนินงาน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม
ระยะเวลา
๑. ประชุมคณะทางานเพื่อ
๔ ต.ค. ๖3
กาหนดสถานที่และสถาน
ประกอบการ
๙ ต.ค. ๖3
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ
๒๔-๓๑ ต.ค.๖3
๓. จัดเตรียมเอกสาร วัสดุ
และยานพาหนะ
๒๕-๒๘ พ.ย. ๖3
๔. การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๒๙ พ.ย. ๖3
๕. ติดตามและประเมินผล
๔ ธ.ค. ๖3
๖. สรุปและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
สถานที่ ๑. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
๒. ๗-๑๑ สาขาธาราพัทยา ต้นแบบร้านสะดวกซื้อแห่งอนาคต พัทยาใต้ จ.ชลบุรี
๓. เรือหลวงจักรีนฤเบศร ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี
งบประมาณและรายการประมาณค่าใช้จ่ายจากสถานศึกษา
จานวน 4,000 บาท
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ชั้นปีที่ ๓
ที่เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ค่าใช้จ่าย
จานวนเงิน (บาท)
ค่ายานพาหนะ จานวน ๒ คัน คันละ ๑,๘๐๐บาท/วัน x ๔ วัน
๑๔,๔๐๐.๐๐
ค่าน้ามันรถตู้ คันละ ๘,๐๐๐ x ๒ คัน
๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าที่พัก Dream Hotel Sough Pattaya, Lotusland Resort
๑๖,๕๐๐.๐๐
ค่าอาหารเย็นจัดเลี้ยง ๒ มื้อ
๑๓,๙๘๐.๐๐
ค่าอาหารนักศึกษาแยกรับประทานคนละ ๕ มื้อ
๔,๒๕๐.๐๐
ค่าของที่ระลึกเข้าศึกษาดูงาน
๒,๐๐๐.๐๐
เบ็ดเตล็ด ฯลฯ
๙,๓๗๐.๐๐
รวม (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๗๖,๕๐๐.๐๐
การประเมินผล
๑. จากแบบสรุปจานวนนักเรียนที่ศึกษาดูงาน
๒. จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
๓. จากรายงานสรุปผลการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ร้อยละ 90 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ
2. นั ก เรี ย นมี ก ารเรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง เป็ น การจั ด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง
3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย

ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 ได้รับความรู้จากโครงการฯ
๒.๒ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3.1 นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมาย
3.2 นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสุพรรณี หมุดคา)
หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

บริการวิชาการ/วิชาชีพ
ทุกสาขาวิชา
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้อาจารย์และนักศึกษาได้นาความรู้จากการศึกษาแต่ละ
สาขางานไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้อาจารย์และนักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อฝึกการปฏิบัติงานจริง และการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ การเรียนรู้โดยสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา งานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ และสาขางานการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษาและเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้กับประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน
และสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 1,251 คน อาจารย์ 2 ท่าน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 90 ของอาจารย์และนักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. ร้อยละ 90 ของนักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนวิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ
ตลอดปีงบประมาณ
4,000
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
5. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้อานวยการ
รวมงบประมาณ
4,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ

ทุกสาขาวิชาชีพ

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน
และสถานศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/
วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน
การสอบถามความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ต่อชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษา

เครื่องมือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์นักศึกษาได้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน
และสถานศึกษา
2. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
2.1 ได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง
๒.๒ ได้ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็น
3.1
ประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา
3.2 พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ....................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางวิไลกุล ปัญญาพรหม)
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พจิ ารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สถานศึกษา
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยพาณิชยการลานนาได้เปิดทาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่ทันสมัยของประชาชนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นแก่
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบได้
วิทยาลัยพาณิชยการลานนาจึงได้จักทาโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สถานศึกษาเพื่อให้บริการ
ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสังคม ตลอดจนมีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาชีพ ที่เข้มแข็ง รับผิดชอบค่าต่อสาธารณะฯ
เพื่อให้ โ รงเรี ย นและชุมช นกลุ่ม เป้าหมาย เห็ นความส าคัญของการ เรี ยนวิชาชีพ ต้องการให้ นักศึ ก ษามี
ประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงจากประสบการณ์จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการบริการและวิชาชีพแก่ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ
2. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนในแต่ละสาขางานผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและสังคม
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
เป้าหมาย
1 ด้านเชิงปริมาณ
2 ด้านเชิงคุณภาพ

- นักศึกษาแต่ละสาขาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60
- ได้ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สถานศึกษา 10 แห่ง
- ได้พัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนในแต่ละสาขางานผ่านกระบวนการเรียนรู้ใน
สถานการณ์จริง
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและสังคม

205
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 60 ของจานวนนักศึกษาของแต่ละสาขาได้เข้าร่วมโครงการ
2. มีสถานศึกษาเป้าหมาย ได้รับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
วิธีการดาเนินงานและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ขั้นตอน/วิธีการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปีงบประมาณ
2564

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1. เสนอโครงการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางาน
3.ประชุมเพื่อมอบหมายงาน
และวางแผนการดาเนินงาน
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ประชุมชี้แจงแก่นักเรียน
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่
กาหนด
5. สรุปผลการดาเนินงาน
6.จัดทาสรุปผล รูปเล่ม เสนอ
ผู้บริหาร

สถานที่
1. โรงเรียน สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
จานวน 4,000 บาท
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การประเมินผลโครงการ
1.แบบประเมินโครงการ
2. การสังเกตการณ์
ผลที่คาดว่าได้รับ
1. ได้บริการและวิชาชีพแก่ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ
2. ได้ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนในแต่ละสาขางานผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง
3. ได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและสังคม
4. ได้เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
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แบบประเมินโครงการ
ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์
แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาความคิดเห็นของทุกท่านไปพิจารณาปรับปรุง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ครู
นักศึกษา
อื่น ๆ..........................
ส่วนที่ 3 รายการประเมิน
กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก
3 = เห็นด้วยปานกลาง
2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยมาก 0 = ไม่เห็นด้วย
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1 ด้านดาเนินการโครงการ
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ
ช่วงเวลาในการดาเนินโครงการมีความ
1.2
เหมาะสม
1.3 จัดเตรียมอุปกรณ์
2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือของผู้เรียนในแต่
2.1 ละสาขางานผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ใ น
สถานการณ์จริง
เป็นการบริการและวิชาชีพแก่ชุมชน องค์กร
๒.๒
หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ๆ
3 ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ส่ งเสริ มความร่ ว มมือระหว่างสถานศึกษากั บ
3.1
ชุมชนและสังคม
3.2 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย
4 ภาพรวมของโครงการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางวิไลกุล ปัญญาพรหม)
หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดเนินงาน

การป้องกันควบคุมการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2564

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก โดยใน
ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรวมกันถึง 29.2 ล้านคนแล้ว ซึ่งถือเป็นการระบาดที่ร้ายแรงและแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นในแต่
ละประเทศจึงได้วางมาตรการในการป้องกันโรคแบบขั้นสูงสุด เพื่อยับยั้งและควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไป
มากกว่านี้
ในประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการออกมาตรการที่ควบคุมโรคอย่างครอบคลุมและชัดเจน จึงทาให้สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ของโรคระบาดภายในประเทศได้ ดังนั้นเมื่อประชากรที่อาศัยในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19
รัฐบาลจึงได้ทาการเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เพื่อให้การตลาดและเศรษฐกิจดาเนินการได้อย่างปกติ นอกจากนั้น
ยังรวมไปถึงสถานบันศึกษาที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและรับมือกับโรคโควิด 19 อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นอย่าง ไทยชนะ หากมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้น
ทางรัฐก็จะสามารถเข้าไปควบคุมและทราบรายชื่อของผู้เสี่ยงติดเชื้อ เพื่อที่จะเข้าไปจัดการได้แบบตรงจุด
สถานศึกษาถือเป็นสถานที่ซึ่งต้องให้ความสาคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้กันคือ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ
สถานบันการศึกษาทุกประเภท เนื่องจากสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เด็กและอาจารย์จานวนหลายร้อยหลายพัน
คนรวมตัวอยู่ด้วยกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคน สถานที่ศึกษาต่าง ๆ จึงต้องมีทราบถึง วิธีป้องกัน โควิด
19 ในโรงเรียน สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ใน กับผู้บริหาร ครู บุคลกรทาง
การศึกษา นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยช่วงการเปิดภาคเรียน
2. เพื่อทาความเข้าใจ การดาเนินงาน ควบคุมการระบาดการติดเชื้อโควิด -19 กับผู้บริหาร ครู บุคลกร
ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย
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เป้าหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
1. ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
โควิด-19 ในวิทยาลัย
2. ผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาควบคุมการระบาดการติดเชื้อโควิด -19
ในวิทยาลัย
การดาเนินงานและขั้นตอนในการดาเนินงาน
- กิจกรรมที่สาคัญ กิจกรรมการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปี 2563
ปี 2564
ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. การดาเนินโครงการ
4. รายงานผล
งบประมาณ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
นักศึกษา

จานวน 15,000 บาท

การประเมินผลงาน
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีความรู้เรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อโควิด-19 ในวิทยาลัย
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาควบคุมการระบาด
การติดเชื้อโควิด-19 ในวิทยาลัย
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แบบประเมินโครงการ
การป้องกันควบคุมการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. สถานภาพ

(

) ผู้บริหาร

(

) ครู

(

) บุคลากรทางการศึกษา

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ
ความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
5
4
3
2

น้อย
ที่สุด
1

คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน
แจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย
พิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจาหน่ายอาหาร
โรงอาหาร
จัดให้มีการดูแลอาคารและยานพาหนะจัดการทาความ
สะอาดห้องและสถานที่ที่ใช้ร่วมกันหลายคน
ควบคุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
ให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด 19

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ..............………………………………………
(นายสุเทพ แก้จรัญ)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................……....
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….................……………………………………………...
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

213
ข้อปฏิบัติสาหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด-19

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก โดยใน
ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อรวมกันถึง 7 ล้านคนแล้ว ซึ่งถือเป็นการระบาดที่ร้ายแรงและแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นในแต่ละ
ประเทศจึงได้วางมาตรการในการป้องกันโรคแบบขั้นสูงสุด เพื่อยับยั้งและควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปมากกว่า
นี้
ในประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการออกมาตรการที่ควบคุมโรคอย่างครอบคลุมและชัดเจน จึงทาให้สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ของโรคระบาดภายในประเทศได้ ดังนั้นเมื่อประชากรที่อาศัยในประเทศไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19
รัฐบาลจึงได้ทาการเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เพื่อให้การตลาดและเศรษฐกิจดาเนินการได้อย่างปกติ นอกจากนั้น
ยังรวมไปถึงสถานบันศึกษาที่ได้ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะเปิดสถานที่ต่าง ๆ รัฐบาลก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและรับมือกับโรคโควิด 19 อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลมีการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่าง ไทยชนะ เพื่อเป็นการตรวจเช็ก
ผู้คนที่ใช้บริการในร้านค้าและห้างสรรพสินค้า หากมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นทางรัฐก็จะสามารถเข้าไปควบคุมและทราบ
รายชื่อของผู้เสี่ยงติดเชื้อ เพื่อที่จะเข้าไปจัดการได้แบบตรงจุด อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องให้ความสาคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้
กันคือสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานบันการศึกษาทุกประเภท เนื่องจากสถานที่
เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เด็กและอาจารย์จานวนหลายร้อยหลายพันคนรวมตัวอยู่ด้วยกัน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของ
ทุกคน สถานที่ศึกษาต่าง ๆ จึงต้องมีทราบถึง
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วิธีป้องกัน โควิด 19 ในโรงเรียน สถานศึกษา และ ข้อปฏิบัติสาหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ในสถาณการณ์
โควิด 19
ข้อปฏิบัติสาหรับโรงเรียนและสถาบันศึกษา ในสถาณการณ์โควิด 19
1. แจ้งผู้ปกครองเมื่อบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย
เมื่อมีนักเรียนคนใดที่มีอาการไอ จาม มีน้ามูก มีไข้ ให้รีบทาการแจ้งผู้ปกครองทันที เพื่อให้ปกครองรับทราบและ
นาบุตรหลานของตนเองไป กักตัว 14 วัน หรือ เข้ารับการตรวจสอบรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังรวมไปถึง
นักเรียนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารสุขได้ประกาศไว้
2. คัดกรองนักเรียนบริเวณทางเข้าโรงเรียน
ก่อนเข้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มีการตรวจและคัดกรองนักเรียนในเบื้องต้น อย่างเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายด้วย เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้อินฟาเรด เมื่อทาการตรวจสอบแล้วให้ทาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ไว้บนเสื้อหรือ
ร่างกายของนักเรียน เช่น ตราปั๊ม สติ๊กเกอร์ หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อบ่งบอกว่านักเรียนคนดังกล่าว
ได้รับการคัดกรองแล้วในเบื้องต้น

จุดคัดกรอง
นอกจากการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ให้เตรียมการจัดอุปกรณ์ล้างมือไว้ตรงบริเวณหน้าประตูเข้า-ออกของโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์เจลล้างมือ สเปรย์ฆ่าเชื้อ หรือ สบู่เหลวล้างมือ ไว้ตามอ่างล้างมือรอบโรงเรียน
ทั้งนี้หากพบเจอนักเรียนที่มีอาการป่วยภายในโรงเรียน ให้คุณครูนานักเรียนคนดังกล่าวแยกออกไปอยู่
ภายในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จากนั้นจึงติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนคนดังกล่าวไปตรวจรักษากับแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ
เครื่องวัดไข้ดิจิตอล แบบอินฟราเรด รุ่น FT80
ที่วัดไข้ วัดอุณหภูมิร่างกาย Medical Infrared Thermometer LC-166
เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด ที่วัดไข้ - Infrared Thermometer 2 (DN-998)
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้ แบบอินฟราเรด ดิจิตอล รุ่น Bioland E122
เครื่องวัดไข้อัจฉริยะ แบบพกพา - Infrared Thermometer 3 (TZ-131)
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3. ทาความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ต่าง ๆ เมื่อมีผู้กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว
หากมีบุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน หรือบุคคลภายนอกอย่าง ผู้ปกครอง ที่กลับมา
จากพื้นที่เสี่ยงในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน เข้ามาในสถานที่นั้น ๆ ของโรงเรียน ให้ทางโรงเรียนรีบดาเนินการทา
ความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด รวมถึงสถานที่ดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 โรงเรียนอาจพิจารณาในการปิดโรงเรียน ตามที่เห็นสมควร โดยควรใช้น้ายาฆ่า
เชื้อและเครื่องพ่นละอองฝอยที่ได้มาตรฐาน
4. พิจารณาการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
หากมีกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเกิน 300 คน ไม่ว่าจะเป็น การปฐมนิเทศ, รับน้อง, กีฬาสี, ปัจฉิมนิเทศ, กิจกรรม
วันเด็ก, กิจกรรมเข้าค่าย และ ทัศนศึกษา ควรที่จะงดจัดและทากิจกรรรมข้างต้นไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของ
บุคลากรและนักเรียนต้องมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะหรือระหว่างบุคคล ขอบคุณรูปภาพจาก เพจ Facebook ศธ.360
องศา
นอกจากนั้นแล้วห้องเรียนและโรงอาหารก็ควรที่จะมี การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
โดยให้มีระยะห่างต่อบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยก็ควรที่จะต้องมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะ
หรือระหว่างบุคคล
5. จัดให้มีการดูแลอาคารและยานพาหนะจัดการทาความสะอาดห้องและสถานที่ที่ใช้ร่วมกันหลาย
คน ด้วยน้ายาทาความสะอาด หรือ ผงซักฟอก เช่น ห้องสมุด, โรงอาหาร, ห้องเรียน, โรงยิม, ห้องคอมพิวเตอร์,
ห้องดนตรี เป็นต้น
จัดการทาความสะอาดรถรับ-ส่งนักเรียน ด้วยผงซักฟอก หรือ หรือน้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโปคลอไรท์
(น้ายาฟอกขาว) ในส่วนที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ที่เปิดประตู ที่นั่ง ที่วางแขน เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนไปรับและหลัง
ส่งนักเรียนให้เปิดหน้าต่างรถทุกครั้งเพื่อให้รถได้ถ่ายเทอากาศ
เปิดประตู หน้าต่าง ในห้องที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน, โรงอาหาร, ห้องประชุม, ห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้หาก
ในสถานที่นั้น ๆ มีเครื่องปรับอากาศ ให้ทางโรงเรียนดาเนินการทาความสะอาดเครื่องอย่างสม่าเสมอ
6. จัดให้มีการดูแลร้านอาหาร การจาหน่ายอาหาร โรงอาหาร
▪
หากผู้ขายหรือผู้สัมผัสอาหารมีไข้ รวมถึงอาการไอ จาม มีน้ามูก หายใจเหนื่อย ให้หยุดดาเนินการและรีบพบ
แพทย์ทันที

▪

ขณะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหาร ให้ทาการสวมหมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน ถุง
มืออนามัย ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามสุขลักษณะส่วนบุคคลด้วย
ห้ามไอและจามใส่อาหาร ควรล้างมือก่อนและหลังประกอบอาหารอย่างสม่าเสมอ

▪

ปกปิดอาหารและใช้อุปกรณ์ที่มีความสะอาดในการคีบหรือจับอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง

▪

ทาความสะอาดโรงอาหาร ร้านจาหน่ายอาหาร รวมถึงจุดเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยน้ายาทาความสะอาดที่สามารถฆ่า
เชื้อได้ อีกทั้งภาชนะใส่อาหารก็ควรทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอเช่นกัน

▪
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▪

ควรแจกจ่ายอาหารให้นักเรียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากประกอบอาหาร หากเกิน 2 ชั่วโมงให้ทาการอุ่น
อาหารให้เดือดและจึงค่อยแจกจ่ายใหม่

▪

ทางโรงเรียนควรควบคุมอาหารที่ทาให้นักเรียนได้รับโภชนาการครบ 5 หมู่ มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน นอกจากนั้นนักเรียนยังต้องได้รับประทานผักผลไม้ปลอดสารพิษตาม
ฤดูกาล

7. ทาความสะอาดและดูแลห้องน้า
ทาความสะอาดในจุดที่สัมผัสบ่อย ด้วยผงซักฟอก หรือ น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโปคลอไรท์
(น้ายาฟองขาว) *ควรทาอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง*
ซักผ้าและไม้ถูกพื้นที่ใช้เช็ดทาความสะอาด ด้วยผงซักฟอก หรือ น้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของไฮโปคลอ
ไรท์ (น้ายาฟองขาว) จากนั้นนาไปพึ่งแดดให้แห้งเพื่อกาจัดสิ่งสกปรกและฆ่าเชื้อโรคให้หมด
8. ควบคุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
-กรณีมีอาการเจ็บป่วย เช่น อาการไอ จาม มีน้ามูก มีไข้ ให้บุคคลดังกล่าวทาการแจ้งหัวหน้างานและ
ดาเนินการหยุดงานทันที หลังจากนั้นจึงพบแพทย์เพื่อตรวจสอบและรักษาอาการข้างต้น นอกจากนี้แล้วถ้าหาก
บุคลากรคนใดที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรืออยู่ในช่วงกักตัว ให้บุคคล
ดังกล่าวทาตามข้อแนะนาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
-ผู้ปฏิบัติงานทาความสะอาด ควรใส่ถุงมือทาความสะอาด, หน้ากากผ้า, ผ้ายางกันเปื้อน, รองเท้า
ผ้ายางหุ้มแข้ง หรือ รองเท้าบูทกันเชื้อโรค นอกจากนี้การหยิบขยะในแต่ละครั้งจาเป็นที่จะต้องใช้ไม้คีบอยู่เสมอ
และการเก็บขยะที่ถูกต้องควรจะนาเอาขยะไปใส่ถุงขยะและปิดให้มิดชิด จากนั้นจึงนาไปกองรวมในที่พักขยะ
หลังจากที่ปฏิบัติงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ควรทาคืออาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
-ผู้ปฏิบัติงานควรป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหรือการล้าง
มือด้วยสบู่ รวมไปการหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณ หน้า ตา ปาก จมูก
หน้ากากผ้า ผ้ามัสลิน-โพลี-ผ้าสปันบอนด์กันน้า 3 ชั้น
Cherilon หน้ากากผ้า Cotton 100% มีช่องใส่แผ่นกรอง NSB-DM01G-WHF
CRAYONBRAND - MASK หน้ากากผ้า รุ่น 3D (ลายจุด)
Double Goose หน้ากากผ้า ห่านคู่
Essence หน้ากากผ้า 3 ชั้น บี.ดั๊ก #01
หน้ากากผ้าสาลู ลายเดซี่ เขียว
หน้ากากผ้าลายผ้าขาวม้า + Face Shield 1 เซ็ต
Welcare Set Filtered Waterproof Mask หน้ากากผ้ากันน้า
หน้ากากผ้า สาหรับเด็ก 3-12 ปี กรอง 5 ชั้น (มี 3 ชิ้นคละลาย)
หน้ากาผ้าสาหรับเด็ก อายุ 3-11 ปี มีวาล์ว
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9. ให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับโรคโควิด 19
ให้มอบหมายคุณครูได้จัดการเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และแนะนานักเรียน เพื่อป้องกันและลด
ความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิธีล้างมือที่ถูกต้อง การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี หรือ
การปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้นักเรียนรู้ว่า การกลับไปโรงเรียนในช่วงโควิด 19 ต้อง
ปฏิบัติตัวอย่างไร
การทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่ถูกต้อง
ขอบคุณที่มาจาก: คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด 19, เพจ Facebook ศธ.360 องศา และเพจ
Facebook กระทรวงศึกษาธิการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
แนวทางของการจัดการเรียนการสอนของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1. การเรียนผ่านหนังสือ
การเรียนการสอนแบบนี้เป็นการสอนขั้นพื้นฐานที่เหมือนกับการเรียนในช่วงสถานการณ์ปกติ โดยคุณครูมีการ
จัดเตรียมชีท เอกสาร หรือหนังสือมาให้นักเรียนได้อ่านและทาความเข้าใจ เพียงแต่ในภาคการเรียนที่จะถึงนี้อาจ
ต้องมีการแบ่งกลุ่มเรียนให้จานวนคนในแต่ละกลุ่มมีน้อยลง เพื่อที่จะสามารถรักษาระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing) ได้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งคุณครูอาจจะมีการเข้าไปตรวจสอบและ
เยี่ยมนักเรียนที่บ้านบ้างตามความเหมาะสม
2. การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ช่องทางโทรทัศน์ถือเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้เกือบทั้งหมด ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบนี้ยังเป็นสากล
ที่หลาย ๆ ที่ใช้กัน อีกทั้งทาง สอศ. จะมีการทาลิ้งก์เชื่อมโยงไปบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง ยูทูป
(Youtube) และ เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้ครอบคลุมและเข้าถึงนักเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิม
3. การสอนผ่านออนไลน์
ด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า จึงทาให้มีโปรแกรมฟรีที่สามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้อย่าง Zoom และ
Microsoft Team มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สอศ. ก็พยายามที่จะผลักดัน
การสอนออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เท่าทันเทคโนโลยี ถึงแม้ว่าในอนาคตสถานการณ์
ของโรคระบาดจะคลี่คลายแล้วก็ตาม
4. การสอนสด (Live)
การเรียนการสอนแบบนี้จะมีประโยชน์กับในวิชาที่คุณครูกาลังคลาดแคลนอย่างเช่น สาขาช่างอากาศยาน โดยที่
ผ่านมาสาขาวิชาดังกล่าวจาเป็นต้องจ้างบุคลากรภายนอกเข้ามาสอน แต่หากทางอาชีวะสามารถปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนมาเป็นลักษณะการสอนสด (Live) ได้ จะทาให้นักเรียนในวิทยาลัยทุกแห่งสามารถเรียนเนื้อหาวิชา
ดังกล่าวได้แบบพร้อม ๆ กัน
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แนวทางของการจัดการเรียนการสอนของ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1. เรียนปกติภายในโรงเรียน
หากโรงเรียนใดมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนก็ให้ดาเนินการเปิดได้ตามปกติ แต่ขอเพียงแค่ให้ดาเนินการ
สอนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social
Distancing)
2. เรียนผ่านระบบทางไกล On Air
สามารถเรียนผ่านทาง DLTV สาหรับการเรียนการสอนของระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมถึงทีวีดิจิตอล
17 ช่อง ซึ่ง สพฐ. ทาการผลิตคลิปการสอนไว้สาหรับทุกระดับชั้น

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์
นักเรียนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ สช. (www.opec.go.th) จากนั้นให้ทาการเลือกโรงเรียนต้นทางและกรอกข้อมูล
ทั้งหมด เพียงเท่านี้ก็สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว
แนวทางของการจัดการเรียนการสอนของ สานักงาน กศน.
1. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV)
หลักการสอนนี้เป็นการดาเนินการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ ให้กับคนทุกวัยได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย ทั้งนี้ได้มีการเตรียมครูที่มีประสบการณ์และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี มาสลับสับเปลี่ยนกัน
สอนผ่านทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และช่องทางออนไลน์ของ ETV
2. การศึกษาทางไกล
การสอนแบบนี้จะเป็นการสอนผ่านทางแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาทางไกลได้ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเรียนรู้และให้การศึกษานั้นเข้าถึงผู้คนจานวนมาก
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กาหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ตามประเภทของโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน

โรงเรียนที่มี
นร. ต่ากว่า 120
คน

แบ่งออกเป็น

ไม่มี นร. และ
ยกเลิกไม่ได้
ไม่มี นร. แต่ยัง
ประกาศยกเลิกได้

ลักษณะโรงเรียน

ใช้ DLTV 11,145
รร.
ไม่ใช่ DLTV
3,438 รร.

โรงเรียนที่มี
นร. ไม่เกิน 20/25 คน/
ห้อง

ไม่เกิน 20 คน/ห้อง
(อนุบาล, ประถมศึกษา)
ไม่เกิน 25 คน/ห้อง
(มัธยมศึกษา)

โรงเรียนที่มี
นร. มากกว่า 20/25
คน/ห้อง

รร. ขนาดกลาง
รร. ขนาดใหญ่
รร. ขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนการศึกษา
พิเศษ

โรงเรียน
วัตถุประสงค์พิเศษ

รร. ศึกษาสงเคราะห์
รร. เฉพาะความ
พิเศษ
ศูยน์การศึกษา
พิเศษ

กลุ่ม รร.
วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
กลุ่ม รร. กาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย
กลุ่ม รร. เฉลิมพระ
เกียรติ
รร. กีฬา หรือ รร.
ปกติที่มีห้องเรียน
กีฬา
ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย
ฯลฯ

นร. ประจา
นร. ไปกลับ
นร. ประจาและไป
กลับ

นร. ประจา
นร. ไปกลับ
นร. ประจาและไป
กลับ

สอนปกติ (Onsite)
และแบบผสมผสาน
(Blended)*

สอนปกติ (Onsite)
และแบบผสมผสาน
(Blended)*

มาตรการ
ป้องกัน
ทางด้าน
สาธารณสุข

การจัดการเรียน
การสอน

สอนปกติ
(Onsite) ใน
รูปแบบการศึกษา
ทางไกล DLTV

สอนปกติ (Onsite) ร่วมกับ
On-Air และแบบ
ผสมผสาน (Blended)

สอนปกติ (Onsite) และ
แบบผสมผสาน
(Blended)*

1 สลับวันมาเรียน (จ./พ./ศ.) และ (อ./พฤ.)
2 สลับวันมาเรียน คู่/คี่
3 สลับชั้นมาเรียน เรียน 5 วัน หยุด 9 วัน
4 สลับเวลามาเรียน สาหรับมาเรียนทุกวัน (เช้า/บ่าย)
5 แบ่งกลุ่ม นร. 2 กลุ่ม และสลับมาเรียนกัน
โดยเป็นไปตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน

* นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียน และนักเรียนมาจากที่บ้าน ต้องได้รับการเรียนรู้ที่ไม่ต่างกัน โดยสามารถเชื่อมโยง
การเรียนการสอนและแบบประเมินผลได้
ขอบคุณที่มาจาก: ศธ.360 องศา พัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน
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บทที่ 4
การกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
กรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้กาหนดแนวทางการกากับติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไว้ดังนี้
1. การกากับ ติดตาม (Monitoring)
1.1 จัดผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามงานและประเมินผล
1.2 จัดทารูปแบบการกากับติดตามงาน โดยจัดเตรียมเครื่องมือในการกากับ ติดตาม เพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินการกากับติดตามในทิศทางเดียวกัน
1.3 ดาเนินการกากับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม/งาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งบประมาณและ
ระยะเวลา
2. การประเมินผล (Evaluation)
2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล
2.2 ดาเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
3. การรายงานผล (Reporting)
3.1 รายงานผลการดาเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่กาหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/
3.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา วิทยาลัยสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพื่อนาไปเป็น
ข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานในปีการศึกษาถัดไป
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน
ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2564
1. แผนงาน

 1. การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
 2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฯ
 3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
 4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ
 5. ปลูกฝังจิตสานึกฯ
 6. การประกันคุณภาพฯ
 7. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2. โครงการ/กิจกรรม/งาน
3. ผู้รับผิดชอบ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

รายการประเมิน
1. ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจในผลสาเร็จของผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามเป้าหมาย
3. งบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
4. ความร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
)

(
ตาแหน่ง
/

/
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู
ไปอบรมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
2. โครงการอบรม ประชุมวิชา ศึกษา
ดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชา
3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพให้ครูผู้สอน
และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4. งานวัดและประเมินผลการเรียน
ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. งานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหา
6. งานส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้
ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาและมี
การบันทึกหลังการสอน
7. งานกากับดูแลให้ครูแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย
8. งานส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแล
ให้สถานศึกษาจัดจานวนบุคลากรทาง
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากาลังในสถานศึกษาเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
9. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณสถานศึกษาประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
10. งานจัดผังอาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและห้อง
อื่นๆ
11. งานจัดซื้อซ่อมบารุง/พัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี

พ.ศ. 2563
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2564
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

223
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
12. งานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่นามาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล
13. งานประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดทา/การใช้/การบารุงรักษา
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
14. งานบริหารจัดการด้านการเงิน
15. งานทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (VNet)รายวิชาภาษาอังกฤษ
16. การสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-NET)
17. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
18. งานจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ
19. งานหลักสูตรและการสอน
20. โครงการลงนามความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ (MOU)
21. งานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยและกรรมการร่วม 4
ฝ่าย
22. โครงการเลือกตั้งประธานชมรม
วิชาชีพประจาสาขา
23. โครงการเลือกตั้งนายกและ
คณะกรรมการ อวท.
24.โครงการประชุมวิชาการ
คณะกรรมการ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
25. โครงการวันไหว้ครู
26. โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
27. โครงการบริจาคโลหิต
28.โครงการศุกร์-สุข (สวดมนต์ไหว้
พระ ธรรมะยามเช้า)
29.โครงการออมทรัพย์สานฝัน
30. โครงการธนาคารโรงเรียน

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2564
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
31. โครงการจิตอาสา แบ่งรัก ปันสุข
32. โครงการ Big Cleaning Day
(5ส)
33. โครงการ LCC.มีวินัยไม่ทิ้งขยะ
34. โครงการกล่องอเนกประสงค์
Inspired Reused Box
35. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา
36. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
37. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
38. โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
39. โครงการ L.C.C. & GSB
Crossword Contest
40. โครงการวิ่งการกุศล L.C.C.
HUMAN
41. โครงการกีฬาสีและนันทนาการ
TO BE NUMBER ONE Sport Day
42. โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
43. โครงการบริจาคโลหิต
44. งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ไม่
มาสาย ไม่ขาดเรียนตลอดภาคเรียน/
ตลอดปีการศึกษา/ตลอดหลักสูตร
การศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตร
การศึกษา (ปวส.)
45. โครงการสอนชาวต่างชาติทา
กระทง Enjoy Making A Krathong
46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก
47.โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25642568

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2564
เม.ย. พ.ค.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
48.โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)ประจาปีงบประมาณ
2564-2568
49.โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
50. โครงการ L-COOFEE
51.โครงการทัศนศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับ
รายวิชา
52. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
แจ้งวัฒนะ กทม.
53.งานฝึกงานในสถาน
ประกอบการและทักษะวิชาชีพ
54.โครงการประกวดนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์
55.งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งาน
สร้างสรรค์งานวิจยั ที่นาไปเผยแพร่
สู่สาธารณชน
56. งานประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยและกรรมการร่วม
4 ฝ่าย
57. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ
58. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพสู่สถานศึกษา
59. งานซ่อมบารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า
ให้กับชุมชน
60. การป้องกันควบคุมการระบาด
โรคไวรัสโควิด-19 ในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ที่ 35/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานแผนปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในการบริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ดังนั้น อาศัยอานาจตามหมวด 4 คณะกรรมการในสถานศึกษา ข้อ 89 และข้อ
50 แห่งระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา โดยอยู่ในตาแหน่งวาระละสองปีการศึกษา นับตั้งแต่ประกาศ
ด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1. นางคนึงนิจ
พรหมเนตร
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์
เกียรติไชยากร
รองประธานกรรมการ
3. นางทิพย์วรรณ
พิบูลนันท์
กรรมการ
4. นางสาวนารี
วังโสภา
กรรมการ
5. นางพวงพลอย
ขันเลข
กรรมการ
6. นายสุเทพ
แก้วจรัญ
กรรมการ
7. นางน้าหวาน
สุจริตพานิช
กรรมการ
8. นางสาวยุวดี
บุตรจันทร์
กรรมการ
9. นางอุบลรัตน์
แสงสุวรรณ
กรรมการ
10. นางสาวไอยรินทร์ จุมปา
กรรมการ
11. นายอัครเดช
เสนาเจริญ
กรรมการ
12. นางฐาณิญา
ถาวร
กรรมการ
13. นางสุพรรณี
หมุดคา
กรรมการ
14. นางวิไลกุล
ปัญญาพรหม
กรรมการ
15. นางสาวเพ็ญศรี
ขัดสงคราม
กรรมการ
16. นายวิเชียร
ตาเจริญเมือง
กรรมการ
17. นางพรรณี
สถิตเมธากุล
กรรมการ
15. นางสาวทัศนีย์
คฤหเตชะ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
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1. กาหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจาปี
3. กาหนดแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอน
ในสถานศึกษา
4. เรื่องอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
5. กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2562 ปีการศึกษา 2562
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
..........................................
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ ได้ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการปีการศึกษา
2562 ของวิทยาลัยฯ แล้วเห็นว่า วิทยาลัยฯได้กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีโครงการ/
กิจกรรม ที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
ทางคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงขอให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ขอให้ทางวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติตามแผนที่
กาหนดไว้ เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไป

ลงชื่อ
(นางสาวกุลดี เกียรติไชยากร)
ผูร้ ับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชการลานนา

ลงชื่อ
(นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยกร)
ผู้จัดการ

ลงชื่อ
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผูอ้ านวยการ
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ 2564 ปีการศึกษา 2564
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
..........................................
1.ความเห็นของผู้อานวยการ
5.ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)

2.ความเห็นของผู้จัดการ
...........................................................
...........................................................

ลงชื่อ
(นางสาววิไลรัตน เกียรติไชยากร)

(นางพวงพลอย ขันเลข)
6.ความเห็นของรองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ

...........................................................
...........................................................

(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
7.ความเห็นของผู้หัวหน้างานหลักสูตร
....................................................
.....................................................

ลงชื่อ

ลงชื่อ

3.ความเห็นของรองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

(นายวิเชียร ตามเจริญเมือง)

(นางทิพย์วรรณ พิบูลนันท์)
4.ความเห็นของรองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
....................................................
.....................................................

8.ความเห็นของหัวหน้าสาขาวิชาบัญชี
....................................................
.....................................................

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นางสาวนารี วังโสภา)

(นางสาวยุวดี บุตรจันทร์)
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9.ความเห็นของหัวหน้าวิชาเทคโนโลยี
ธุรกิจดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางอุบลรัตน์ แสงสุวรรณ)

14.ความเห็นของหัวหน้าวิชาอิเล็กทรอนิกส์
....................................................
.....................................................

10.ความเห็นของหัวหน้าวิชาภาษาต่างประเทศ
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางไอยญาลิล จุมปา)

15 ความเห็นของหัวหน้าวิชาการจัดการ
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางปรียารักษ์ อารีวงศ์)

11.ความเห็นของหัวหน้าวิชาธุรกิจค้าปลีก
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางสุพรรณี หมุดคา)

16.ความเห็นของหัวหน้าวิชาพื้นฐาน
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางแรมจันทร์ หินเงิน)

12.ความเห็นของหัวหน้าวิชาการท่องเที่ยว/
การตลาด
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นายอัครเดช เสนาเจริญ)

17.ความเห็นของหัวหน้างานประกันคุณภาพ
....................................................
.....................................................

13.ความเห็นของหัวหน้าวิชาการโรงแรม
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางฐาณิญา ถาวร)

18.ความเห็นของหัวหน้างานทะเบียน
....................................................
.....................................................
ลงชื่อ
(นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม)

ลงชื่อ
(นางวิไลกุล ปัญญาพรหม)

ลงชื่อ
(นางน้าหวาน สุจริตพานิช)
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