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แผนปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖2
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 ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖2 เพื่อ
เป็นแผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยจัดทาในรูปของ โครงการ/งาน/
กิจกรรมต่าง ๆ จาแนกตามเปูาหมายของวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติงานฉบับนี้มี ๔ บท ได้แก่ ข้อมูลภาพรวม
ของสถานศึกษา ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม การกากับ
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
วิทยาลั ย ฯ หวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานฉบับนี้จะทาให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อ งทุกฝุ ายได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง 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 อยู่ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)
วัดข่วงสิงห์ สานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีตารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์
3. ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริ ษัทเชีย งใหม่ การศึกษาจ ากัด ซึ่ง คณะกรรมการบริ ห ารได้มี อุดมการณ์และเจตจานงที่ จะให้
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 จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคาร
สานั กงาน อาคารทุกหลั งได้ทาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้ องประชุมหลายขนาด ซึ่ง
สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1,500 คน และมีสนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล
สนามเซปักตะกร้อรวมทั้งสนามฟุตซอล บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็น
อย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย
ปัจจุ บัน โรงเรี ยนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ ยนชื่อเป็นวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาตามใบอนุ ญ าตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ LANNA
COMMERCIAL
TECHNOLOGICAL COLLEGE ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นผู้จัดการ
นางสาวกุล วดี เกีย รติไ ชยากร เป็น ผู้รับใบอนุญาต และนางคนึง นิจ พรหมเนตร เป็น ผู้อานวยการ
วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ
ท่อ งเที ่ย ว ระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ ชั ้น สูง ประเภทวิช าบริห ารธุร กิจ และอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
วิทยาลัยฯ มีเปูาหมายคือนักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญ
ทักษะ” และคาขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE”
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4. โครงสร้างการบริหารงาน
ดร.วัชระ ตันตรานนท์

นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร
ผูร้ ับใบอนุญาต

ผู้จัดการ
นางคนึงนิจ พรหมเนตร
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

นางทิพย์วรรณ พิบลู นันท์
ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝุายบริหารทรัพยากร
และหัวหน้าการเงิน

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเพ็ญศรี ขัดสงคราม
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและ
หัวหน้างานทะเบียน

นายกมล รุ่งพิทักษ์มานะ
หัวหน้างานการบัญชี

นางเบญจวรรณ อุสุยะ
หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวชมพูนทุ จเริญชมน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวพัชราภรณ์ อินทรพงษ์นุวัฒน์

หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวนารี วังโสภา
ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝุายแผนงาน
และความร่วมมือ
นางน้าหวาน สุจริตพานิช

นายบรรเจิด จิตมั่น

นางพวงพลอย ขันเลข

ทาหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการ

นางธิติมา คาราพิศ
หัวหน้าหมวดบัญชี
นางอภิญญา ธรรมปัญญา
หัวหน้าหมวดการตลาด

นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีด และ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางสาวบุษกร พันธวงค์
หัวหน้าหมวดการท่องเที่ยวและหัวหน้า
งานอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี

นางอมราภรณ์ มณีนันท์

นางอุษณีย์ ไชยคาปัน

หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

นางสาวภุมริน บุญทวี
หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ
และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นายสุเทพ แก้วจรัญ
ทาหน้าทีร่ องผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาและหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ และ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางพรรณี สถิตเมธากุล
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาวนารี วังโสภา
หัวหน้างานปกครอง

นางอภิญญา ธรรมปัญญา

นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล
การค้าและการประกอบธุรกิจ

นางอาทิตย์ สิทธิมูล
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน

นางเกษสุดา อินทชัย
หัวหน้างานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

นางอภิญญา ธรรมปัญญา
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
และงานบริการชุมชน
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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
เรื่องการศาสนาฟูาบันดาล
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

สีฟูา – 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. มุ่งเน้ น พัฒ นาให้ นั กศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน
5. พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
อัตลักษณ์
วินัยดี วิชาการเด่น
นโยบาย
จัดการเรียนการสอนเพื่ อให้ นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนา จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ
ปรัชญาและคาขวัญของวิทยาลัยฯ
ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ
มีความเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมี
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีงาม
คุณ ธรรมเด่ น หมายถึง การมุ่งพัฒ นานักเรียนนักศึกษาให้ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมี
คุณภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม
เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
เพื่อนาความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความ
เชี่ยวชาญเพื่อนาทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับที่สูงได้

7
คาขวัญของวิทยาลัยฯ “LEARN TO SERVE” คือการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
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
และประเภทวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยใช้ ห ลั ก สู ต รของกรมอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการจาแนกเป็น 9 สาขาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. สาขาวิชาการโรงแรม
9. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้า
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า
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2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจาแนกเป็น 10 สาขาได้แก่
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
8. สาขาวิชาการโรงแรม
9. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
10. สาขาการจัดการทั่วไป
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หากสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
หากสาเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน
การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการทางาน สาหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจากจะจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เพิ่มการ
สอนวิช าภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาได้
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถนาไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้าง
โอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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ป.เอก

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
ครูประจาการ
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่พยาบาล
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ
นักการ/ภารโรง

1
1
1
59
2
6
4
1
2
8

2
8

- 1
- 1
45 12
2 6 4 1 2 -

1
-

1
1
1
50
2
6
4
1
1
-

5
31
1
16
28
17
21
20
9
16

รวม

85

10 60 14

1

67

16

ป.ตรี

ป.โท

ต่ากว่า ป.ตรี

3. ข้อมูลครูและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย
จานวน (คน)
ระดับการศึกษาสูงสุด
ตาแหน่ง
รวม
ผู้ที่มีวุฒิ
อายุงานเฉลี่ย
วิชาชีพครู
(ปี)

* ครู/เจ้าหน้าที่ คือ
ครู หมายความว่า บุ คลากรวิชาชีพที่มีหน้าที่หลั กทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษา
เจ้ า หน้ า ที่ หมายความว่ า ครู ผู้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ปฏิ บั ติ ง าน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 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
- ห้องวิชาการและฝุายแผนงาน
- ห้องสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ห้องพยาบาล
- ห้องฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 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
ตัวบ่งชี้
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
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
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
14. ผลการพั ฒ นาตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ของ 9.84
สถานศึกษา
14.1 ผลการพั ฒ นาให้ บ รรลุ เ ปู า หมายตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และ (5.00)
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
14.2 ผลการพัฒ นาตามจุ ดเน้ น หรื อจุ ดเด่นที่ส่ งผลสะท้อนเป็นเอกลั กษณ์ของ (4.84)
สถานศึกษา
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
9.84
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
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. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ และยกระดับคุณภาพไปสู่นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ภูมิภ าค และระดับชาติต่อไป รวมทั้ง ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนได้นาผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะการนาไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกาหนดแนวคิด ที่มาของปัญหา กาหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการดาเนินงานที่ถูกต้อง
ตามวิชาการ มีการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้นานักเรียนเข้า
อบรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดเจ็ดยอด
อารามหลวง
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์
ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ระดับชาติ เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องความรู้เบื้องต้นพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
4. วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิช ยการลานนาได้รั บ รางวั ล เกี ยรติบั ต รเหรี ย ญทองแดงประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการชุดกรวดน้าสานจากไม้ไผ่พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
5. วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิช ยการลานนาได้รั บรางวัล เกี ยรติบั ตรเหรีย ญทอง ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ระดับชาติ เรื่องสื่อการสอนสาหรับเด็ก อนุบาล เรื่องนิทานมดกับตั๊กแตน
โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
6. วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิช ยการลานนาได้รั บรางวัล เกี ยรติบั ตรเหรีย ญทอง ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ ระดับชาติ เรื่องสื่อการสอนสาหรับเด็กอนุบ าล เรื่องนิทานกระต่ายกับเต่า
โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3
สิ่ งประดิษฐ์ ด้า นส าเร็ จ รู ป ระดับ ชาติ โครงการออกแบบและผลิ ตผลิ ตภัณฑ์เ ครื่ องเขินร้อ ยอักษราพร้อ ม
บรรจุภัณฑ์ โครงการชุดกราดน้าสานจากไม้ไผ่พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
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8.วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พาณิ ช ยการลานนาได้ รับ รางวัล เกี ย รติ บัต รเหรีย ญทองแดง ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการลูกประคบสมุนไพรอโรม่า พร้อมบรรจุภัณฑ์ โครงการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
9.วิท ยาลั ย เทคโนโลยี พาณิ ช ยการลานนาได้ รับ รางวัล เกี ย รติ บัต รเหรีย ญทองแดง ประเภทที่ 3
สิ่งประดิษฐ์ด้านสาเร็จรูป ระดับชาติ โครงการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเปูจากผ้าทอชนเผ่า
ปกาเกอะญอ พร้ อ มบรรจุ ภั ณ ฑ์ โครงการประกวดนวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ค นรุ่ น ใหม่ ร ะดั บ ประเทศ
ปีการศึกษา 2558
10.วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง ประเภทที่ 4
สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
11.วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทอง ประเภทที่ 6
สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ระดับชาติ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องความรู้เบื้องต้น
พลังงานแสงอาทิตย์โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558
12.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับรางวัลรองนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเล่ย์บอล
หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ทาดีเพื่อพ่อสานต่อ
แก้ปัญหายาเสพติด) จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2560
13.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจาปี 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.วิทยาลัย เทคโนโลยีพาณิช ยการลานนาได้เข้าร่ว มกิ จกรรมวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพ
หมอเจ้าฟูา เนื่องในวันมหิดล ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟูา โรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันที่ 10 กันยายน 2560
15.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอก
ดารารั ตน์ 10,999 ดอกส าหรั บ ใช้ ใ นงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบามสมเด็ จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลตาบล
ช้างเผือก ปีการศึกษา 2560
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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 ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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
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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. ใฝุหาความรู้ 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 ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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6. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21
พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในควรประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

Reading
3R x 8C

Writing
Arithmetic

อยากรู้อยากเห็น

มีเหตุผล

คิดสร้างสรรค์

คิดวิเคราะห์

อยากลองสิ่งใหม่

ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รู้จักปรับตัว
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
St

Partnership for 21 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)

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

7 ตัวขับเคลื่อน (Value Driver)
1. ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
2. ส่งเสริม SMEs & Start Up
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ Mice
4. ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
5. พัฒนา Cluster ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve
6. พัฒนาเกษตรสมัยใหม่

3. ยกระดับคุณภาพมนุษย์

4. มีส่วนร่วมในความมั่งคั่ง

5 ปัจจัยสนับสนุน (Enable Factor)
1. การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
2. การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
4. การปรับแก้กฎหมายและกลไกลภาครัฐ

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 2562
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 โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็น
เลิศทางวิชาชีพ
(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. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 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
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ปรัชญา
“คุณธรรมเด่น เน้น วิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลั ยมีความเชื่อว่าการให้
การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมีสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีงาม
คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณค่า และมีคุณภาพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนา
ความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง
เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่ งพัฒนานักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความเชี่ยวชาญ
เพื่อนาทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพไป
ศึกษาต่อในระดับที่สูงได้
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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 และ
สังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สะอาด ร่มรื่น สดชื่น สวยงาม
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. 2562 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
1. ประมาณการรายรับ
23,507,000
เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 23,507,000
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
13,900,000
เงินอุดหนุนรายบุคคลจากรัฐบาล
2,542,000
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
920,000
เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
115,000
รายได้อื่น
6,030,000
2. ประมาณการรายจ่าย
23,257,500
งบบุคลากร
16,612,000
- เงินเดือน
15,225,000
- เงินประจาตาแหน่ง
199,000
- เงินเดือนนักการ
592,000
- ค่าตอบแทน
596,000
งบดาเนินงาน
2,783,500
- ใช้สอย
1,681,500
- วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการเรียน
696,000
- ค่าวัสดุฝึก ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
406,000
งบค่าสาธารณูปโภค
2,032,000
- ค่าสาธารณูปโภค
2,032,000
งบลงทุน
795,000
- ครุภัณฑ์การศึกษา
208,000
- ครุภัณฑ์ทั่วไป
128,000
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
459,000
งบเงินอุดหนุน
1,035,000
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
920,000
- เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของนักเรียน
115,000
3. งบสารอง
249,500
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ
งานบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินประจาตาแหน่ง
- เงินเดือนนักการ
- ค่าตอบแทน
ค่าสอนซ่อมเสริม
เงินสมทบ 3 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าสอนภาคฤดูร้อน
ค่าล่วงเวลาปิดเทอม
ค่านิเทศนักเรียน
งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายอบรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรียน
ค่าใช้จ่ายห้องพยาบาล
ค่าทาบัตรประจาตัวนักเรียน
ค่าบารุงสมาคมโรงเรียนเอกชน
ค่าเบี้ยประชุม

ปวช.

สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2562) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้คา่ ธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
ระยะ
สิ่ง
รายได้เงิน
รายได้
1.
2.
ปวส. สั้น
ประดิษฐ์ รวม
อุดหนุนจาก
ค่าธรรมเนียม
โครงการ โครงการ
.......
รัฐบาล
.......
.......
16,612,000
3,577,000
11,648,000

3.
โครงการ
.......

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
16,612,000
11,648,000

199,000
592,000
596,000

199,000
592,000
596,000

38,000
360,000
10,000
45,000
123,000
20,000
2,783,500

38,000
360,000
10,000
45,000
123,000
20,000
2,783,500

120,000
274,000
117,000
4,000
2,000
13,000
24,000

120,000
274,000
117,000
4,000
2,000
13,000
24,000
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สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2562) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้คา่ ธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ ปวช. ปวส. ระยะ
สิ่ง
รวม รายได้เงิน
รายได้
1.
2.
3.
สั้น ประดิษฐ์
อุดหนุนจาก
ค่าธรรมเนียม โครงการ โครงการ โครงการ
.......
รัฐบาล
.......
.......
.......
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน
11,000
ค่าน้ามันรถยนต์
89,000
ค่าไปรษณียกร
5,500
ค่ารับรอง
13,000
ค่าใช้จ่ายในการแนะแนว
340,000
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอื่นๆ
30,000
ค่าภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
203,000
ค่าภาษีรถยนต์
13,000
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
500,000
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
22,000
ค่าบริจาคและการกุศล
30,000
ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
155,000
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
130,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
19,000
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นๆ
15,000
ค่าสอบบัญชี
50,000
ค่าบริการจัดหาครูสอน
40,000
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะ
90,000
ค่าตรวจสุขภาพ
50,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
11,000
89,000
5,500
13,000
340,000
30,000
203,000
13,000
500,000
22,000
30,000
155,000
130,000
19,000
15,000
50,000
40,000
90,000
50,000
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สรุปหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ
- ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อการสอน
ค่าวัสดุการเรียนการสอน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
ค่าเครื่องเขียนพิมพ์และข้อสอบมาตรฐาน

งบสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟูา
- ค่าน้าประปาและน้าบาดาล
- ค่าโทรศัพท์
งบลงทุน
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
- เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ของ
นักเรียน
งบรายจ่ายอื่น

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2562) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/รายได้คา่ ธรรมเนียมการเรียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
ปวช. ปวส. ระยะ
สิ่ง
รวม รายได้เงิน
รายได้
1.
2.
3.
สั้น ประดิษฐ์
อุดหนุนจาก
ค่าธรรมเนียม โครงการ โครงการ โครงการ
.......
รัฐบาล
.......
.......
.......

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

214,000
165,000
45,000
2,032,000
1,909,000
46,000
77,000

214,000
165,000
45,000
2,032,000
1,909,000
46,000
77,000

795,000
1,035,000
920,000

795,000
1,035,000
920,000

115,000
250,000

115,000
250,000
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ตารางสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ดาเนินในปีการศึกษา 2562
ที่

แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

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

6 งานส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้

สถานศึกษากากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการ
ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
เรียนการสอนตามแผนแผนการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้รายวิชาและมีการบันทึกหลังการ รายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
สอน

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษา 2562
12,000
ร้อยละของครูที่ได้รับ
การสนับสนุนให้ไปอบรมเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพ
20,000
จานวนชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 10
ชั่วโมงต่อภาคเรียน
5,000

1,000
1,000
2,000

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

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการ

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.2
2.2

ฝุายวิชาการ
งานพัฒนาครู
และเจ้าหน้าที่
ฝุายวิชาการ
งานพัฒนาครู
และเจ้าหน้าที่
ฝุายวิชาการ
งานวัดผลและ
ประเมินผล
ฝุายวิชาการ

ม.2
2.2

ฝุายวิชาการ
หัวหน้าสาขา

ม.2
2.2

ม.2
2.2
ม.2
2.2
ม.2
2.2

30

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

เปูาหมาย
กากับดูแลให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษาหรือทาวิจัย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ประเด็น

ครูผู้สอนจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนในรายวิชาที่
สอน
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามต้น
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ฝุายวิชาการ

ม.2
2.2

ฝุายวิชาการ

ม.2
2.3

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้สวยงาม
จัดผังการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบ

ฝุายอาคารสถานที่

ม.2
2.3

ฝุายอาคารสถานที่

ม.2
2.3

40,000

จัดทาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

ฝุายบริหารทรัพยากร

ม.2
2.3

1,000

ฐานข้อมูลของสถานศึกษาถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั พร้อมใช้งาน

ฝุายสารสนเทศ

ม.2
2.3

ปีการศึกษา
2562
5,000

ทาการจัดจานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

1,000

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์

24,000

ภายในบริเวณสถานศึกษา

สถานศึกษากากับดูแลงานจัดผังอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทย
บริการและห้องอื่นๆ
สถานศึกษากากับดูแลโครงการจัดซื้อ/ซ่อม
บารุงพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี
สถานศึกษากากับดูแลให้มีการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล

4,000

31

ที่

แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

เปูาหมาย
ปีการศึกษา
2562
1,000

13 งานประเมินความพึงพอใจต่อการจัดทา/
การใช้/การบารุงรักษา การใช้วสั ดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการจัดทา/การใช้/
การบารุงรักษาครุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ

14 งานบริหารจัดการด้านการเงิน

สถานศึกษากากับดูแลให้มีการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
ระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษมี
ค่าสูงกว่ามาตรฐานของระดับภาคและ
ระดับประเทศ

7,000

16 การสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-NET)

ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาผ่านการทดสอบ
ทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

500

17 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาผ่านการสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

15 งานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

500

1,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหา/
การใช้/การบารุงรักษา อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ โดย
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ทุกฝุาย และ
นักเรียนในสถานศึกษา

ฝุายบริหาร
งานทัว่ ไป

ม.2
2.3

วิทยาลัยมีการจัดการบริหารด้าน
การเงินเป็นไปตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่กาหนดไว้
ระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษมีค่าสูงกว่าระดับ
ค่าเฉลี่ยของระดับภาคและ
ระดับประเทศ

ฝุายทรัพยากรและ
การเงิน

ม.2
2.3

ฝุายวิชาการ

ม.2
2.5

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

ฝุายวิชาการ

ม.1
1.1

ฝุายวิชาการ

ม.1
1.1

32

ที่

แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

งบประมาณ
ปีการศึกษา 2562
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 ฝุาย

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยและกรรมการ 4 ฝุายเพื่อชี้แจงการใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การปรับปรุงรายวิชา กาหนกราย
วิชา หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง

5,000

22 โครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ
ประจาสาขา
23 โครงการเลือกตั้งนายกและ
คณะกรรมการ อวท.

สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาร่วม
กิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

1,000

3,000

500

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของครูผู้สอนจัดทา
ฝุายวิชาการ
แผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
หัวหน้าสาขา
มีการนาหลักสูตรที่พฒ
ั นาจาก
ฝุายพัฒนา
ต้นสังกัดมาใช้
หลักสูตรและการ
ในการจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอน
จานวนสถานประกอบการที่ร่วม
ฝุายงานความ
ลงนามความร่วมมือ (ตอบ) กับ
ร่วมมือ
สถานศึกษาจานวน 2 แห่งต่อ
สาขาใน 1 ปีการศึกษา
สถานศึกษามรการประชุม
ฝุายงานบริหารงาน
คณะกรรมการ 4 ฝุาย 2 ครั้ง
ทั่วไป
ใน 1 ปีการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีความรับผิดชอบ
บทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ฝุายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

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

33

ที่

แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

งบประมาณ
ปีการศึกษา 2562
2,000
4,000

24 โครงการวันไหว้ครู
25 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย

26 โครงการธนาคารโรงเรียน
27 โครงการจิตอาสา

สถานศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาร่วม
กิจกรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มี
จิตสานึกรักสิ่งแวดล้อม

1,000
3,000

28 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ดาเนินงานตาม
นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา

2,000

29 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
30 โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ส่งเริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ

90,000
1,500

31 โครงการวิ่งการกุศล L.C.C.
HUMAN
32 โครงการกีฬาสีและนันทนาการ
TO BE NUMBER ONE
Sport Day

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย รวมทั้งปลูกจิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

16,000
76,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีคุณธรรม จริยธรรม
ความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย
ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีจิตสาธารณะ มีจิตสานึกรัก
สิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยดาเนินดาเนินการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามนโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย
นักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ร้อยละของนักศึกษาร่วมโครงการ
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินยั รวมทั้งปลูกจิตสานึก
ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม
การดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ฝุายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.1
1.3

ฝุายวิชาการ

ม.1
1.3

ฝุายงานสถานศึกษา
คุณธรรม

ม.2
2.4

ฝุายวิชาการ

ม.1
1.4

ฝุายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

ม.1
1.4

34

ที่

แผนงาน/โครงการ

เปูาหมาย

งบประมาณ
ปีการศึกษา 2562
2,000

33 โครงการปลูกฝังจิตสานึกด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
34 โครงการบริจาคโลหิต
35 โครงการมีวินัยไม่ทิ้งขยะ

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
รวมทั้งปลูกจิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

36 งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาที่
ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียนตลอด
ภาคเรียน/ตลอดปีการศึกษา/
ตลอดหลักสูตรการศึกษา
(ปวช.) ตลอดหลักสูตร
การศึกษา (ปวส.)
37 โครงการสอนชาวต่างชาติทา
กระทง Enjoy Making
A Krathong

ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
รวมทั้งปลูกจิตสานึกด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมการ
ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1,000

สนับสนุนนักศึกษาทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

3,300

700
3,000

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของนักศึกษาร่วมโครงการ ฝุายพัฒนากิจการ
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม นักเรียนนักศึกษา
ระเบียบวินัย รวมทั้งปลูกจิตสานึก
ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม
การดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ร้อยละของนักศึกษาร่วมโครงการ
ฝุายพัฒนา
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมนักเรียน
ระเบียบวินยั รวมทั้งปลูกจิตสานึก
นักศึกษา
ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม
การดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ระดับความพึงพอใจของ
ครูสาขา
ชาวต่างชาติที่ร่วมโครงการสอน ภาษาต่างประเทศ
ชาวต่างชาติทากระทง Enjoy
Making A Krathong

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.1
1.4

ม.1
1.4

ม.2
2.5

35

ที่

แผนงาน/โครงการ

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก

เปูาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมรับ
4,000
1. มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในและ
โดยกาหนดเป็นเปูาหมายรายปี
ภายนอก
2. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
(ปีการศึกษา 2561-2563)
3. มีแผนปฏิบัติงานประจาปี
4. มีรายงานประจาปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

39 โครงการศูนย์บ่มเพาะ ผูป้ ระกอบการ
อาชีวศึกษา

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดาเนินกิจกรรมใน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

4,000

40 โครงการทัศนศึกษาดูงาน

พัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตาม
ข้อกาหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,000

41 งานฝึกงานในสถานประกอบการและทักษะ กากับดูแลให้นักเรียนได้ฝึกงาน
วิชาชีพ
ประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ทีส่ อดคล้องกับ
สาขางานที่เรียน

40,000

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

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายงานประกัน
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา

มาตรฐาน
ประเด็น
ม.2
2.4

หัวหน้างานส่งเสริม
ผลิตผล การค้าและ
การประกอบการ

ม.1
1.2

ฝุายวิชาการ
หัวหน้าสาขา

ม.1
1.2

ฝุายวิชาการ

ม.1
1.2

36

ที่

แผนงาน/โครงการ

42 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์
43 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจยั ที่นาไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
44 งานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และกรรมการร่วม 4 ฝุาย

45 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ

เปูาหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2562
ประเด็น
- จานวนชิ้นงานของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หัวหน้างานวิจัย
สนับสนุนให้มีการนาชิ้นงานของนวัตกรรม
1,000
ม.3
งานสร้
า
งสรรค์
งานวิ
จ
ย
ั
ที
น
่
าไปใช้
ป
ระโยชน์
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานงานวิจยั ที่นาไปใช้
พัฒนา
3.1
ตามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์
นวัตกรรมและ
ต่อปีการศึกษา
สิ่งประดิษฐ์
ส่งเสริมให้นาชิน้ งาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
1,000
- จานวนชิน้ งานนวัตกรรม
หัวหน้างานวิจัย
ม.3
สร้างสรรค์ งานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
พัฒนา
3.2
นาไปเผยแพร่สสู่ าธารณชน
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการ
4,000
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือ
ฝุายงานบริหาร
ม.2
และวิชาชีพ โดยนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้เพื่อ
กับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆในการ
งานทัว่ ไป
2.4
พัฒนาผู้เรียน
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากร
ทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมให้นักศึกษาทาโครงการบริการวิชาการ
2,000
จานวนสถานที่ทนี่ ักศึกษาทาโครงการ ฝุายวิชาการ
ม.1
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน
บริการวิชาการวิชาชีพ 2 แห่ง ต่อ
หัวหน้าสาขา
1.2
สาขาต่อปีการศึกษา

37
บทที่ 3
รายละเอียดของโครงการ/งาน/กิจกรรม
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่ไปอบรม เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล
ครู คือ ผู้กาหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัวพยากรณ์ความสาเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
วิชาชีพครูจึงควรเป็นที่รวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน
การดารงชีวิต และการชี้นาสังคมไปในทางที่เหมาะสม
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ าณิ ช ยการลานนาส่ ง เสริ ม ให้ ครู แ ละบุ ค ลากรได้ รั บ การอบรมสั ม มนา เพื่ อ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
สูงสุด ในการทาให้นักศึกษารักและสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และมีความ เป็นครูที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่จะได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา
2. เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีใบประวิชาชีพครู
3. เพื่อผลิตครูและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในส่วนงานเพิ่มมากขึ้น
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 75 ของครูและเจ้าหน้าที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 75 ครูและเจ้าหน้าที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ร้ อยละ 75 ครู และเจ้ าหน้ าที่ น าความรู้ที่ไ ด้จากการศึกษาและวิ จัยไปปรับ ใช้ให้ เป็นประโยชน์ต่ อ
หน่วยงานสถานศึกษา

38
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการ
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร
5. ดาเนินกิจกรรม
รวม
การประเมินผล
แบบสอบถามประเมินโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.ฐิติภาวดี พิชิตศัตรูพ่าย
อ.พวงพลอย ขันเลข

12,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและเจ้าหน้าทีน่ าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
2. ครูและเจ้าหน้าทีม่ ีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพนักศึกษาส่งเสริมการนา
ความรู้ที่เรียนไปปฏิบัติจริง

แบบประเมินโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่ไปอบรม/สัมมนา
เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
ที่รายการกาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
ที่
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 ด้านความพร้อมในการจัดโครงการ
1.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ……………………...............................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

การอบรม ประชุมวิชา ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์
กับรายวิชา
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น วิท ยาลั ย เทคโนโลยี พาณิช ยการลานนาต้อ งมี การพัฒ นาการจั ดการศึ กษาเพื่อพั ฒ 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. เพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนกรสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพือ่ เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆให้กับครูในวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
1. ครูและเจ้าหน้าที่นาความรู้ที่ได้มาพัฒนากากรจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ครูและเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ครูและเจ้าหน้าที่ได้รับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานและขั้นตอนในการดาเนินงาน
- กิจกรรมที่สาคัญ กิจกรรมการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปี 2561
ปี 2562
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 20,000 บาท
การประเมินผลงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับประสบการณ์ตรง
2. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

ผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการ
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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)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคนเพื่อให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความ
จาเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จาเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน คือ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอันเป็นองค์ประกอบสาคัญยิ่ง ที่ทาให้คนทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนเสริมที่สาคัญที่ทาให้งานสาเร็จตามเปูาหมายได้ ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าวเป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกในทางทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและได้นามาใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้วย เช่น การทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การทางานเป็นทีม การให้บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ความรับผิดชอบ เป็นต้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิช าชีพครูให้ แก่ ครูผู้ ส อนและเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนเพื่อให้ มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของ
พระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และในการปฏิบัติงาน
ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
2. เพื่ อปลู กจิ ตส านึ ก ให้ ครู ผู้ ส อนและเจ้าหน้าที่ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพครู เข้าใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้ ค รู ผู้ ส อนและเจ้า หน้า ที่ มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู เ ข้า ใจ
หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูและเจ้าหน้าทีว่ ิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 75 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและเจ้าหน้าทีร่ ้อยละ 80 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูสามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและทางานได้
2. ครูและเจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 สามารถ ประพฤติตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู

45
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้ อยละ 80 ของครูและเจ้าหน้ าที่ ของสถานศึกษา ได้รับการอบรมทางวิช าการทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2. ร้อยละ 80 ของครูและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ทางวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เพื่อนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
ขั้นตอนการดาเนินการ/ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่
กิจกรรม

วัน เดือน ปี ที่ดาเนินการ
เมษายน
พฤษภาคม

1. ประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการ
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ติดต่อสถานที่การจัดทากิจกรรม
4. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
การประเมินผล
แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและเจ้าหน้าทีม่ ีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. ครูและเจ้าหน้าทีม่ ีการนาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานที่
เหมาะสม
3. ครูและเจ้าหน้าทีเ่ ข้าใจถึงหลักทางพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
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ที่
1

2

3

4

แบบประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ วัดอุโมงค์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่รายการ
กาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม
2.1 เนื้อหาในการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แก่อาจารย์
ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน
ด้านความเหมาะสมของพระวิทยากร
3.1 พระวิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 พระวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่
อบรม
3.3 พระวิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 พระวิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 สามารถน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.2 สามารถน้อมนาเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

47
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นายวิเชียร ตาเจริญเมือง)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ..........................................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการ ฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และเพิ่มจานวนสถานประกอบการ (MOU)
โครงการต่อเนื่อง
งานความร่วมมือ
ตลอดปีการศึกษา

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

สถานที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชการลานนา

ฝุายแผนงานและ
ความร่วมมือ

เป็นจานวนเงิน 3,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลทางตรง
- สถานประกอบการเพิ่มขึ้น คลอบคลุมกับสาขาที่วิทยาลัยเปิดทาการเรียนการสอน
ผลทางอ้อม
- พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา

50
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
(ควรระบุวัตถุประสงค์หลักด้วย)
2. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม
3. สถานที่และระยะเวลาเหมาะสม
4. ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
5. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ
6. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ……………………...............................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพแต่ละสาขา
หัวหน้าสาขา
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะประสงค์ในของการมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ทางวิทยาลัยจึง
ได้ดาเนินโครงการการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีประชาธิปไตย
เปูาหมาย
- นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช. และปวส. ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยการ
เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพแต่ละสาขา
กิจกรรม/วิธดาเนินงานพร้อมแสดงผังขั้นตอนการดาเนินงาน (Flow Chart)
งบประมาณการดาเนินโครงการ
จานวน 1,000 บาท
แผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 65 ของนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าใจระบอบประชาธิปไตย
- นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของจนเองตามระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง
3. นักเรียนนักศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีประชาธิปไตย

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
ข้อคาถาม

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
1. การประกาศวัน เวลา วิธกี าร ในการเลือกตั้ง
2. การประกาศผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง จัดไว้ในที่เหมาะสม
3. การประกาศผู้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง
4. การมีเจ้าหน้าที่ประจาจุดให้บริการตลอดข่วงเวลาการให้บริการ
5. ความชัดเจนในการชี้แจง การนานา การตอบข้อสงสัย
6. การให้บริการตามลาดับก่อน -หลัง
7. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อาคารสถานที่
8. การจัดวางโต๊ะลงทะเบียน - รับบัตรเลือกตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม
9. การมีคูหาลงคะแนนอย่างเพียงพอ
10. ความเหมาะสมของระบบของการระบายอากาศและแสงสว่าง
11. ความชัดเจนของระระบบเสียงในการขานคะแนน
12. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
13. ความชัดเจนของการแสดงประกาศผลการเลือกตั้ง
14. ความเหมาะสมของการแสดงปูายนิเทศสรปการเลือกตั้ง
15. ความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
………………….........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
..........................................................................................................................................................................…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ..........................................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการ ฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
.......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….................................................
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

เสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายก อวท.)
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบั ตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) ซึ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เป็นสมาชิก อวท. โดยแต่ละปี
การศึกษา วิทยาลัยฯ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง นายกอวท. และคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุด
เก่าที่ได้หมดวาระในการปฏิบัติงาน และวิทยาลัยฯ ได้กาหนดจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
(เลือกตั้งนายก อวท. และคณะกรรมการดาเนินงาน อวท.) โดยให้สมาชิกอวท. ทุกคนได้มีส่วนร่วมและใช้สิทธิใน
การเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการ อวท. ชุดใหม่ ต้องเป็นผู้นาในการจัดทากิจกรรมทุกกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ จัดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิก อวท. มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการเลือกตั้ง
2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึก แนวคิด และค่านิยมประชาธิปไตยแก่สมาชิก อวท.
3. เพือ่ กระตุ้นให้สมาชิก อวท. มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งสถานศึกษาและ
ในสังคม
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. สมาชิก อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิยการลานนา ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งนายก อวท. ร้อยละ 65 ของจานวนนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ได้นายกอวท. และคณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิยการลานนาเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
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กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
ขั้นตอน

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

1. วางแผนกิจกรรม
2. เสนอโครงการเพื่อสุขภาพ
3. ประชุมปรึกษาหารือหรอ
ดาเนินการ
4. ดาเนินกี่
5. สรุปและรายงานผล
งบประมาณ
จานวน

500

บาท

สถานที่
อาคารโรจนารุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีนายก อวท. และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2561
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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 ขั้นตอนการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
1. การประกาศวัน เวลา วิธกี าร ในการเลือกตั้ง
2. การประกาศผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง จัดไว้ในที่เหมาะสม
3. การประกาศผู้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้ง
4. การมีเจ้าหน้าที่ประจาจุดให้บริการตลอดข่วงเวลาการให้บริการ
5. ความชัดเจนในการชี้แจง การนานา การตอบข้อสงสัย
6. การให้บริการตามลาดับก่อน -หลัง
7. ความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อาคารสถานที่
8. การจัดวางโต๊ะลงทะเบียน - รับบัตรเลือกตั้งในตาแหน่งที่เหมาะสม
9. การมีคูหาลงคะแนนอย่างเพียงพอ
10. ความเหมาะสมของระบบของการระบายอากาศและแสงสว่าง
11. ความชัดเจนของระระบบเสียงในการขานคะแนน
12. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
13. ความชัดเจนของการแสดงประกาศผลการเลือกตั้ง
14. ความเหมาะสมของการแสดงปูายนิเทศสรปการเลือกตั้ง
15. ความพึงพอใจในภาพรวม
3. ข้อเสนอแนะ
………………….........................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจกรมมนักเรียนนักศึกษา
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

โครงการไหว้ครู
โครงการต่อเนื่อง
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง เพื่อมุ่งผลิตผู้สาเร็จการศึกษาให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้จัดโครงการเพื่อ
ปลูกฝัง ให้นักศึกษามีสานึกในด้านการกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะครูที่ทาหน้าที่อบรม สั่งสอนให้ความรู้
แก่ศิษย์ ทาให้ศิษย์นาความรู้ที่ได้รับไปประกอบสัมมาอาชีพในสังคมและสามารถดาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข
จากหลักการและเหตุผลดัง กล่าวนักศึกษาจึงตระหนักได้ถึงความสาคัญของครู และมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม วัฒนธรรมของไทยที่ได้ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที นอบน้อมต่อครูที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี งามของไทย 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. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2562
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
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
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่
โปรดใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ

รายการ

1

สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

2
3
4
5

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

มากที่สุด
(5)

มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ข้อเสนอแนะ__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………………….
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
ระยะเวลาดาเนินการ

ถวายเทียนเข้าพรรษาให้วัดโพธารามมหาวิหารพระอารามหลวง
โครงการต่อเนื่อง
รองผู้อานวยการฝุายกิจการนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายแผนพัฒนาการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 2562

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดให้มี โครงการ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเป็น
ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝุทานและเสียสละ 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
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครู เจ้าหน้ าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 700 คน (ครู และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 65 ท่าน นักศึกษา จานวน 765 คน)
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
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประสานงานวัด และผู้เกี่ยวข้อง
5 . อาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดวรวิหาร
พระอารามหลวง
6. จัดเตรียมแบบประเมิน/จัดเตรียมสถานที่
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4 ก.ค. 62

อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข

7 ก.ค. 62

อ.พวงพลอย ขันเลข

1 ก.ค. 62
2-3 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62

8 ก.ค. 62
9 ก.ค. 62

8. รวบรวมและสรุ ป ผลจากแบบประเมิ น สรุ ป ผลการ
9 ก.ค. 62
ดาเนินการ
9. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารวิทยาลัยฯ
10 ก.ค. 62
รวมงบประมาณ
3,000
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. พระวิทยากร ณ วัดโพธารามมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด จานวน 3 รูป
2. ครูและเจ้าหน้าทีว่ ิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 85 ท่าน

อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100ของนักศึกษาได้รับการอบรมทางคุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมทางศาสนา
เพิ่มขึ้น
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว ม การสอบถามคว ามพึ ง พอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสานึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ
2. นักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคี
3. นักศึกษามีจิตสานึกความเป็นไทยมากขึ้น
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ วัดโพธารามมหาวิหาร
โปรดใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ

รายการ

1

สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

2
3
4
5

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

ธนาคารโรงเรียน ประจาปี 2562
สาขาวิชาการบัญชี
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา

หลักการและเหตุผล
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา เกิดปัญหาด้านการเงินการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาถึงค่าของเงิน และน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมาใช้ในชีวิตประจาวัน คือ ความ
พอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซื้อสิ่งของที่จาเป็นเหมาะสมกับฐานะของตนเอง มี
ภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพื่อนาไปใช้ในยามที่คับขัน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่
เดือดร้อน
การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักวางแผนการ
ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันและอนาคตของตนเองเพื่อให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโรงเรียนหนองเสือ
วิทยาคมเห็นความสาคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียนนัก ศึกษา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพัฒนา
ทั ก ษะความสามารถของนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ ร ะบบการเงิ น การธนาคารอย่ า งถู ก ต้ อ ง เป็ น
ประสบการณ์ตรงที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวกในการ
บริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียนนักศึกษา
เปูาหมาย
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. 2561
เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
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วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน

ระยะเวลาดาเนินการ

1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมปรึกษาหารือ
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ต.ค. 61
- จัดทาและนาเสนอโครงการ
- วางแผนจัดทาสานักงานธนาคาร
โรงเรียน
2. ขั้นดาเนินการ
พ.ย. 61 – ธ.ค. 61
- จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
ม.ค. 62 – ก.ค. 62
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมเงิน
3. ขั้นติดตาม และประเมินผล
ส.ค. 62 และ ก.ย. 62
- ประเมินผลการดาเนินงาน
4. ขั้นสรุป และรายงานผล
ก.ย. 62

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

1,000

นางธิติมา คาราพิศ,
นางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์
และคณะกรรมการ
ดาเนินงานธนาคารโรงเรียน
(ครูสาขาวิชาการบัญชี)

-

ค่าใช้จ่าย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท จาแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้
แหล่งงบประมาณ/จานวนเงิน
รายการ
เงิน
เงินรายได้
เงิน
สมค
อื่นๆ รวม
อุดหนุน สถานศึกษา
ระดม
จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
800
จัดทาสานักงานธนาคารโรงเรียน
100
วัสดุสานักงาน
100
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นางธิติมา คาราพิศ และนางสาวอรวรรณ ธรรมวิสุทธิ์ และครูสาขาวิชาการบัญชี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ดาเนินการ
สานักงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

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

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
รายการ
5 4 3 2 1 0 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การดาเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
(ควรระบุวัตถุประสงค์หลักด้วย)
2. การประชาสัมพันธ์เหมาะสม
3. สถานที่และระยะเวลาเหมาะสม
4. ได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการ
5. พึงพอใจกับการเข้าร่วมโครงการ
6. ควรมีโครงการเช่นนี้ในปีต่อไป
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางธิติมา คาราพิศ)
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………………….....
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

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

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ………………………………………
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ. สุเทพ แก้วจรัญ
อ. พวงพลอย ขันเลข
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

จิตอาสาพัฒนาชุมชน
รองผู้อานวยการฝุายกิจการนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2562

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ

หลักการและเหตุผล
เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันจิตอาสาสากลเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันจิตอาสาสากล หรือ IVE
คือวันที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นวันที่เปิดให้องค์กรอาสาสมัครแต่ละคนเผยแพร่
สิ่งที่ตนทาลงไป ทั้งในระดับท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) หรือ MDGs ความสนใจหลักของวันดังกล่าว ก่อตั้งบนค่านิยมของความสามัคคีและการเชื่อใจซึ่งกันและกัน
จิตอาสาอยู่เหนือข้อจากัดทางวัฒนธรรม ภาษา และภูมิศาสตร์ อาสาสมัครต้องมีเปูาหมายเดียวกัน โดยไม่คานึงถึง
สิ่งตอบแทนทางวัตถุ นับเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของชาวอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจกันจัดโครงการอาชีวะเอกชน
จิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังนั้น ทางวิทยาลัย เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นาชุมชนวัดเจ็ดยอด ขึ้น
ระหว่ างวัน ที่ ๒-๔ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่ อให้ บรรลุ เปู าหมายการพั ฒ นาแห่ งสหั ส วรรษ (Millennium
Development Goals) หรือ MDGs
นับเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของชาวอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจกันจัดโครงการอาชีวะเอกชน จิตอาสา เฉลิมพระ
เกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดังนั้ น ทางวิทยาลั ย เทคโนโลยี พาณิช ยการลานนา ได้จัดกิจ กรรมจิตอาสาพัฒ นาชุมชนวัดเจ็ดยอดขึ้ น
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาให้สังคมได้รับรู้
3. เพื่อสร้างความมีจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
4. เพื่อการบริการสังคมร่วมกับชุมชน
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 100 คน
เชิงคุณภาพ
1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวและชุมชน
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษา
5 พ.ย. 62
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม

10 พ.ย. 62

3. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

18 พ.ย. 62

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

22-30 พ.ย. 62
2-4 ธ.ค. 62

รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข

3,000

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชุมชนวัดเจ็ดยอด
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 นักศึกษามีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชุมชน
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาของสถานศึกษา มีจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมจากกิจกรรมจิต
อาสา
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมาย
วิธีการประเมิน
ร้อยละของนักศึกษาได้ร่วม
การสอบถามความพึงพอใจของ
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม
นักศึกษา
จริยธรรม จิตอาสา

เครื่องมือ
แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีจิตสานึกที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. สังคมได้รับรู้ในภาพลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
3. นึกศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีจิตอาสา
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รายชื่อนักเรียน ครู ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอชนอาชีวศึกษา กิจกรรมที่ 3 “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ”
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ระดับชั้น/
ชื่อ – สกุล
สถานศึกษา
ตาแหน่ง

ลงชื่อ
เช้า บ่าย
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชน
วัดเจ็ดยอด ประจาปีการศึกษา 2562
ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่
ข้อ

รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
ข้อเสนอแนะ__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล
“คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตนเอง 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 ผู้ปฏิ บัติต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
และมี ค วามรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เ หล่ า นั้ น มาพิจ ารณาให้ เ ชื่ อมโยงสั ม พั น ธ์ กั น (เพื่ อ วางแผน) และความ
ระมัดระวังในการนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล
4.3 เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึง ผู้ ปฏิบัติต้องมีจิตใจที่ตระหนักในคุ ณธรรมและซื่อสัตย์ มี
คุณธรรมในการดาเนินชีวิตโดยเน้นความอดทน ความเพียร สติ ปัญญาและความรอบคอบ

77
อนึ่ง ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม” ทั้งสอง
ข้อคู่กันอย่างสมดุล หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะทาให้การตัดสินใจผิด พลาดได้ เช่น ถ้ามีความรู้อย่างเดียวแต่นา
ความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็สามารถนาความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมได้ ในลักษณะเดียวกันถ้ามีคุณธรรมแต่
ขาดความรู้ก็อาจตัดสินใจอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อให้เกิดผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา ดาเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าทีแ่ ละนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
จานวน 760 คน
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. 62
2. แต่งตั้งศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
12 มิ.ย. 62
3. ประชุมสร้างความเข้าใจกับครูบุคลากรและผู้เรียนทุก
14 มิ.ย. 62
คนในการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
4. ประชุมครูบุคลากรและผู้เรียนทุกคนเพื่อค้นหา
21 มิ.ย. 62
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา
4. ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่การดาเนินงาน
28 มิ.ย. 62
โครงการคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
4. ดาเนินงานโครงการคุณธรรมที่สอดคล้องกับ
มิ.ย.-ก.ย. 62
คุณธรรมอัตลักษณ์
โครงการ
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

ก.ย. 62

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

-

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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ที่
1

2

3

4

แบบประเมินโครงการ สถานศึกษาคุณธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
ที่รายการกาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ด้านเนื้อหาในการอบรม
2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ
วิทยากร
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่
อบรม
3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุง และ พัฒนาการการวาง
แผนการดาเนินงาน การจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………………
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางสาวสันทนา โรจน์พานิชกุล)
หัวหน้าศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณธรรม

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
ประจาปีการศึกษา 2562
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

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
โอกาสให้ นักเรียนนักศึกษาได้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ในเชิงวิชาการและความสามารถพิเศษของตนเอง
สอดคล้องกับเปูาหมายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เยาวชนเป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
โดยนามาบูร ณาการในการจัดการเรียน การสอนในแต่ล ะสาขาวิชา เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและปลู ก
จิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของวิ ชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในทักษะทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ในการพัฒนาอาชีพและเพื่อรองรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค และระดั บ ชาติ ต่ อ ไปในอนาคต เพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่อ ตนเองและชุ ม ชน โดยต้ อ งศรั ท ธา และเชื่ อ มั่ น
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ดาเนิ น ชีวิตตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง และหลี กเลี่ ยง ห่ างไกลยาเสพติด โดยการแข่งขัน ในกุล่ ม
ภาคเหนือ กาหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถพิเศษของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ อย่าง
มีเหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงด้านวิชาชีพของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม
5. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และเพื่อดาเนินการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาทั้ง 11 สาขาวิชา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษา จานวน 82 คน ได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ทั้ง 11 สาขาวิชา ได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวน
ผลงานทั้งหมด
3. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและ
ชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด
วิธีการดาเนินงานและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
การดาเนินการ
ระยะเวลา
ขั้นเตรียมการ (P)
- ประชุมปรึกษาหารือ
พ.ย. 61
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ขั้นดาเนินการ (D)
พ.ย. 61 – ม.ค. 62
1. - คัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน
- เตรียมข้อสอบ / โจทย์ฝึกทักษะ
- จัดตารางการทบทวนความรู้ / ฝึกทักษะ
- ทบทวนความรู้ และฝึกทาโจทย์ / ฝึกทักษะ
- จัดการทดสอบเสมือนจริง
ขั้นติดตามและประเมินผล (C)
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละรายการ
ขั้นรายงานสรุปผล (A)
- สรุปการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝุายบริหาร
งบประมาณ
จานวน 90,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางพวงพลอย ขันเลข

นางพวงพลอย ขันเลข

ม.ค. 62

นางพวงพลอย ขันเลข

ม.ค. 62

นางพวงพลอย ขันเลข
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ
2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียนมาและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะตัว
3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน
4. ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
คุณครูผู้ควบคุม : ฝุายวิชาการ โดยมีคุณครูที่รับผิดชอบการแข่งขันแต่ละรายการรวม 14 ท่าน ดังนี้
ฝุายวิชาการ
1. นางพวงพลอย ขันเลข
สาขาการบัญชี
1. นางธิติมา คาราพิศ
2. นางสาวเพชราภรณ์ ลาเพชร
3. นางสาวโสภิดา ขัดสงคราม
สาขาคอมพิวเตอร์
1. นายวิเชียร ตาเจริญเมือง
สาขาภาษาอังกฤษต่างประเทศ 1. นางอมราภรณ์ มณีนันท์
สาขาการตลาด
1. นางอภิญญา ธรรมปัญญา
สาขาการท่องเที่ยว
1. นางบุษกร พันธวงค์
การประกวดมารยาท
1. นางแรมจันทร์ เขื่อนพันธ์
การแข่งขันพิมพ์ดีด
1. นางน้าหวาน สุจริตพานิช
การแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 1. นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง
2. 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
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
(5)
(4)
(3)
(2)
1 ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ
2 ความเหมาะสมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภายในงาน
3 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการประกวด
ความเหมาะสมของระยะเวลาการประกวด
4 ความเหมาะสมของสถานที่จัดการประกวด
5 ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดการประกวด
6 ความน่าสนใจของกิจกรรมการประกวด
7 ความน่าสนใจของกิจกรรมการประกวด

น้อยที่สุด
(1)

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
อ.อุบลรัตน์ บุญเพ็ง
ตลอดปีการศึกษา 2562

หลักการและเหตุผล
จากนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ส ถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2555 และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่ได้
กาหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 จัดทา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒ นา ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น เยาวชนอาชีว ศึก ษา ให้ เป็น นัก คิด นัก ประดิษ ฐ์ โดยอาศัยความรู้ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนาไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการ
วิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงจัดให้มีการ
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วม
แสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้
และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ อย่างมี
เหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง
3. เพื่อให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
4. เพื่อคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับภาค ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้งานได้จริงและส่งเข้าประกวดในระดับภาคหรือระดับชาติ
เปูาหมาย
1. จานวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอื่น ๆ แต่ละ
แผนกวิชา ดังนี้
(เกณฑ์ผลงาน ระดับ ปวช.3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับ ปวส.2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น)
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สรุปผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2562
ที่
สาขาวิชา
จานวนผลงาน
ปวช. 3
จานวน
นักศึกษา (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

จานวนผลงาน
(ชิ้น)

ผู้พัฒนา
คุณภาพ

ปวส.2

จานวนนักศึกษา
(คน)

จานวนผลงาน
(ชิ้น)

การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ
การท่องเที่ยว
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์
การจัดการทั่วไป
ค้าปลีก
โรงแรม
การจัดการทั่วไป
รวม

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการและอาจารย์ผู้สอน 20 พ.ค. 62
รายวิชาโครงการ
2. ขออนุ มัติจั ด กิจ กรรมโครงการประกวดสิ่ งประดิษ ฐ์ 22 พ.ค. 62
และนวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา
3. จัดเตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ 23 พ.ค. 62 1,000
นักศึกษาภายในสถานศึกษา
4. ด าเนิ น การจั ด โครงการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ 4 มิ.ย. 62
500
นวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา
รวมงบประมาณ
1,500

ผู้รับผิดชอบ
อ.ธิติมา คาราพิศ
อ.ธิติมา คาราพิศ
อ.ธิติมา คาราพิศ
อ.ธิติมา คาราพิศ
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หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ฝุายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา
ผลชี้วัดความสาเร็จ
ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด
การติดตามประเมินผล
1. รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ
2. ประเมินผลตามเปูาหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
3. รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมาย
ผลงานของนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา มีการเข้าร่วม
ประกวดและนาไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ของจานวนผลงานทั้งหมด

วิธีการประเมิน
การประเมินผล
งานนักศึกษา

เครื่องมือ
แบบประเมิน
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดทาโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้
2. ครู ได้พัฒนานักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดในรูปแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. สถานศึกษาได้ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้านการวิจัย
รูปแบบผลงานสิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา มาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สนองต่อ
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และและพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
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ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา
ภายในสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่อง [ ] ที่ตรงกับตัวท่าน
สถานภาพ [ ] นักเรียน
[ ] ครู/อาจารย์/นักวิชาการ [ ] อื่น ๆ
เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
จานวนครั้งที่มาร่วมกิจกรรม
[ ] ครั้งที่ 1
[ ] ครั้งที่ 2
[ ] มากกว่า 2 ครั้ง
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ
คาชี้แจง ให้พิจารณารายการที่กาหนดให้ โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นซึ่งตรง
กับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ความเหมาะสมในการเผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดโครงการ
ความเหมาะสมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ภายในงาน
ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการประกวด
ความเหมาะสมของระยะเวลาการประกวด
ความเหมาะสมของสถานที่จัดการประกวด
ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดการประกวด
ความน่าสนใจของกิจกรรมการประกวด
ความเหมาะสมของวิธีดาเนินการประกวด
ความเหมาะสมของประเด็นที่จัดประกวด
ความเหมาะสมของคณะกรรมการตัดสินการประกวด
การอานวยความสะดวกในการจัดการประกวด
ผลการประกวดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการ
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางอุบลรัตน์ บุญเพ็ง)
หัวหน้างานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

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

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมตั ิโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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โครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

วิ่งการกุศล มินิมาราธอน L.C.C HUMAN
รองผู้อานวยการฝุายกิจการนักศึกษา
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2562

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในด้าน
สุขภาพ ให้กับนักศึกษา โดยทางวิทยาลัย ฯ ได้เห็นถึงความสาคัญของสุขภาพที่ดีเป็นส่วนที่ทุกคนพึงปรารถนา
การดูแลสุขภาพต้องขึ้นอยู่กับบุคคลรู้รักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อให้สุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะ
โรคบางโรคสามารถปูองกันได้ด้วยการออกกาลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บปุวย แล้วจะทาให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากรและงบประมาณในการรักษาจานวนมาก การที่เรามีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดี จึงควรมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดทาโครงการออกกาลังกายสร้างสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม
วิ่งการกุศลขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการรักการออก
กาลังกาย โดยการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการและมีรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นขวัญ และ
กาลังใจในการสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
2. เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสาคัญของการออกกาลังกาย
3. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช. , ปวส. และ ปวส.(พ) จานวน 600 คน
เชิงคุณภาพ
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ร้อยละ 90 ที่สนใจ มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
2. นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมวิ่งการกุศล มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

92
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. จัดประชุมเพื่อรวมกันวางแผนงานการดาเนินงาน
25 ธ.ค. 61
โครงการ
2. จั ด ท าโครงการเพื่ อ น าเสนอเพื่ อ ขอการอนุ มั ติ
28 ธ.ค. 61
งบประมาณ
3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา ของวิทยาลัย
29 ธ.ค. 61 –
9 ม.ค. 62
4. จัดเตรียมเอกสาร /แบบประเมิน จัดเตรียมสถานที่
8-9 ม.ค. 62
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม

งบประมาณ

11 ม.ค. 62
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.พวงพลอย ขันเลข

16,000

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 600 คน
2. บริเวณหน้าโรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของจานวนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้เห็นความสาคัญของการออกกาลังกาย
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมาย
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

93
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งการกุศล
ประจาปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าโรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ รายการ
1

สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

2
3
4
5

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

มากที่สุด
(5)

มาก ปานกลาง น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

กรีฑาสีและนันทนาการTO BE NUMBER ONE Sport Day
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
มิถุนายน - กันยายน 2562

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสร้าง
เสริมสมรรถนะทางกาย ทางใจ อีก ทั้งยังเป็นการสร้างทักษะด้านกีฬา ซึ่งกีฬามีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส นับเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ที่ เ อื้ อ อ านวยให้ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง และประเทศชาติ ต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อสาคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริม
ให้ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมโดยถ้วนหน้า
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิด
เป็น ทาเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่ แข็งแรง
สมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทาให้ผู้เรี ยนที่เป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออก
กาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของวิทยาลัยฯ
ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดทาโครงการกีฬา Sports day 2561 ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
รู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความรักความสามัคคีในหมู่
คณะต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรีฑาที่ตนเองชอบและถนัด
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้าน กรีฑา
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติ
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนั กศึกษาทุกคนร่ วมกิจกรรม ทางด้าน กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน กรีฑา
ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 700 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน กรีฑาสี และเกิดความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษามีการจัดเตรียมงานกิจกรรมกรีฑาสีอย่างเรียบร้อยและมีความ
สามัคคี
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษา
มิ.ย. 62
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมกรีฑาสี
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
5. ดาเนินกิจกรรมกรีฑาสี
รวม

งบประมาณ

มิ.ย. – ก.ค. 62
ส.ค. 62
ก.ย. 62
2 ก.ย. 62

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

76,000

การประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักกีฬาแต่ละสีได้ร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสินของ
กรรมการ
2. กองเชียร์ของแต่ละสีได้ร่วมกันตกแต่ง สแตนเชียร์อย่างสวยงาม
3. นักกีฬาร่วมร้องเพลงเชียร์อย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกันตลอดทั้งวันและในงานยังได้มีการ
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี ซึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลาแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ของ
แต่ละสีก็ได้โชว์ความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรี
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แบบประเมินโครงการกรีฑาสีและนันทนาการ TO BE NUMBER ONE Sport Day
ประจาปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ ………. เดือน ………….พ.ศ. …….
คาชี้แจง : แบบสอบถามนี้ใช้ในการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจาปีการศึกษา 2562
กรุณาทาความเข้าใจเอกสารและให้ข้อมูลตามสภาพจริง ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้ไม่มีผลต่อตัว ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว สถานะผู้ให้ข้อมูล
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
เพศ
ชาย
หญิง
ส่วนที่ 2: รายการประเมิน กรุณากาเครื่องหมาย  หน้าช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม ตามระดับความพึง
พอใจดังนี้
ระดับความพึงพอใจ: 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

นักเรียนมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกีฬาสีภายในในครั้งนี้
นักเรียนมีความเข้าใจถึงความสาคัญของกิจกรรมกีฬาสีภายในในครั้งนี้
ลาดับขั้นตอน/เนื้อหา/และรูปแบบการดาเนินกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีความเหมาะสม
สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน มีความเหมาะสม
นักเรียนความประทับใจในกิจกรรมกีฬาสีภายใน
นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน
คุณครูคอยดูแล พูดคุยและให้คาแนะนาในข้อซักถามแก่นักเรียน
กิจกรรมกีฬาสีภายในช่วยปลุกจิตสานึกที่ดีของนักเรียนต่อการเล่นกีฬา/ออกกาลังกาย
ภาพรวมของการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในในครั้งนี้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ

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

ไม่อนุมัติ

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

ปลูกฝังจิตสานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
เมษายน – มิถุนายน 2562

หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล
และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และ
คุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังควบคู่ไปกับการกระทาที่ไม่
เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน การช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคมจะสร้างสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวกนาไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิช ยการลานนาตระหนักถึงความสาคัญของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้จัดทาโครงการปลูกฝังจิตสานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขึ้น
เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักและเรียนรู้การพึ่งพาตนเองมีการดาเนินชีวิตให้อยู่อย่าง
พอประมาณ เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัย
ภายนอกและยังสนับสนุนให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาให้หารายได้เสริมในเวลาเสร็จสิ้นจากการเรียน
การสอน เรียนรูหลักการจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นการสร้างกิจกรรมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า สร้าง
ความรักความสามัคคี พัฒนาความผูกพันในองค์กร ระหว่างครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาตลอดจนเป็น
การปลูกฝังนิสัยการประหยัด อดออม เป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมและประเทศชาติต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของความพอเพียง
2. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาสานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความ
ห่วงใยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นของทั้งส่วนตัวและ
ครอบครัว
4. เพื่อรวมกลุ่มและพัฒนาสถานศ฿กษาให้น่าอยู่ และเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
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เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของ ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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
ตลอดปีการศึกษา
แผนการดาเนินงาน
ลาดับ
รายการ
1 ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ
2 ดาเนินการ
3 ตืดตามประเมินผล
4 สรุปและรายงานผล
งบประมาณ
จานวน 2,000 บาท

ระยะเวลา
เม.ย. 62
พ.ค. 62
พ.ค. 62
มิ.ย. 62

ผู้รับผิดชอบ
อ.ทัศนีย์ คฤหเตชะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาได้รับความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นาไปปฏิบัติได้
2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
3. สถานศึกษาได้รับการประเมิน และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
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ติดตามและประเมินผลสาเร็จ
1. แบบสรุปจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
การกากับติดตามและประเมินผล
1. จากสรุปผลระดับความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ
2. จากรายงานสรุปจานวนครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตสานึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวทัศนีย์ คฤหเตชะ)
หัวหน้างานพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

บริจาคโลหิตต่อชีวิต
ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ทางสภากาชาดจั งหวัดได้จั ดทาขึ้น เพื่อน าโลหิ ตไปช่ว ยเหลื อผู้ ปุว ยที่ต้องการโลหิ ต วิทยาลั ยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งเสริ มการสร้างคุณธรรม เสริมคุณธรรม จริยธรรม
รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิต
นักเรียนนักศึกษาและครูวิทยาลัยฯ ร่วมกับฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงจัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น
ภายในวิทยาลัยให้นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งได้มีโอกาสบริจาคโลหิต และเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้ และ
แบ่ งปั นความสุ ข ให้ กับ ผู้อื่น โดยไม่ห วังสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าวความสั มพันธ์ที่ดีระหว่าง
วิทยาลัยฯ และสภากาชาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องการเสียสละการให้การช่วยผู้อื่นแก่นักเรียนนักศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯและสภากาชาดให้ร่วมกิจกรรม
3. เพื่อกระตุ้นศรัทธา ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ด้วยการทาบุญ โดยการบริจาคโลหิต
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 650 คน (ครู บุคลากร
จานวน 65 ท่าน นักศึกษา จานวน 600 คน)
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต
2. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความสาคัญของการเสียสละการให้การ
ช่วยเหลือผู้อื่น
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ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนวิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการ
ตลอดปี
การศึกษา
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ
3. จัดสถานที่
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
รวมงบประมาณ
700

ผู้รับผิดชอบ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ
อ.สุเทพ แก้วจรัญ

การประเมิน
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีการเสียสละการให้การช่วยเหลือผู้อื่น
2. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม
3. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันทาบุญโดยการบริจาคโลหิต
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต
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
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

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

ไม่อนุมัติ

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

สอนชาวต่างชาติทากระทง Enjoy Making a Krathong
นางสาวไอยญาลิล จุมปา
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล
“ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้าจะนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวั นลอยกระทง ลอย
ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาราวง ราวงวันลอยกระทง ราวงวัน
ลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ ” เพลงราวงวันลอยกระทงนี้เรา
คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กโดยพระยาอนุมานราชธน ได้สันนิษฐานว่า “ ต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจมีมูลฐาน
เป็นไปได้ว่าเป็นคติของชนชาติที่ประกอบการกสิกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้าเป็นสาคัญ เมื่อพืชพันธ์ธัญชาติงอกงาม
ดี และเป็นเวลาที่น้าเจิ่งนองพอดี ก็ทากระทงลอยไปตามกระแสน้าไหล เพื่อขอบคุณแม่น้าคงคา หรือเทพเจ้าที่
ประทานน้ามาให้ความอุดมสมบู รณ์ เหตุนี้จึงได้ลอยกระทงในฤดูน้ามาก และเมื่อลอยกระทงเสร็จแล้วจึงเล่น
รื่นเริงด้วยความยินดี เท่ากับเป็นการสมโภชการงานที่ได้กระทาว่า ได้ลุล่วงและรอดมาจนเห็นผลแล้ว ” การ
ลอยกระทงนั้น มักจะทากระทงเป็นรูปดอกบัวและแต่งด้วยประทีป โดยถือว่าเป็นการลอยดอกบัวไปเพื่อถวาย
สักการะรอยพระพุทธบาท
ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีความงดงาม และนอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณต่อค่าในเรื่อง
การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้ว ประเพณีนี้ยังมีผลทางเศรษฐกิจต่อชาวเชียงใหม่เป็น
อย่างมาก เนื่องจากการลอยกระทงถือเป็นกิจ กรรมสาคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทุกปีจะมีการ
ท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจานวนมากเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่จานวนมาเพื่อร่วมประเพณี
ลอยกระทง ทาให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจานวนมาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการปลูกฝัง
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสาคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้
มาเยือนให้เกิดความประทับใจ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทาโครงการ “ สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ ” ขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรียนรู้และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
เชี ย งใหม่ และน าประสบการณ์ ค วามประทั บ ใจที่ ไ ด้ พ บเห็ น ไปถ่ า ยทอดสู่ ญ าติ พี่ น้ อ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ชาวต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนา
2. เพื่อปลูกจิตสานึกของเยาวชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแก่ชาวต่างชาติ
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4. เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
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เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ชาวต่างชาติจานวน 100 คน
2. นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง สาขา
ภาษาต่างประเทศจานวน 30 คน
คุณภาพ
1. ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงได้
2. ชาวต่างชาติรู้ถึงวัฒนธรรมไทย สามารถนาไปเผยแพร่ยังประเทศของตนได้
3. เยาวชนมีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
4. เยาวชนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม/งาน

2562
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

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

รายการ
ค่าอุปกรณ์ในการสอนทากระทง
ค่าเอกสารแผ่นพับ
เบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษา (70 บาท/คน) (70x10 )
เบี้ยเลี้ยงครูผู้ควบคุม (150 บาท/คน) (150 x 4)
รวมเป็นเงิน

บาท
1,800
200
700
600
3,300
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เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 30 คน ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
เชิงคุณภาพ : ชาวต่างชาติส ามารถประดิษฐ์กระทงรวมถึงทราบถึงวัฒนธรรมไทย สามารถนาไป
เผยแพร่ยังประเทศของตนและนักเรียนนักศึกษามีจิต อาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นซึ่งยังทาให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง
การประเมินผลโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ชาวต่างชาติมีความประทับใจในศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่
2. นักเรียนนักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนมากขึ้น
3. นักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
4. นักเรียนนักศึกษาเห็นความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสอนชาวต่างชาติทากระทง Enjoy Making a Krathong
โปรดใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ข้อ

รายการ

มากที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปานกลาง
(3)

น้อย
(2)

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2
3
4
5

วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

น้อยที่สุ
(1)
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวไอยญาลิล จุมปา)
ครูหมวดภาษาอังกฤษ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ……………………………………………….
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

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

ไม่อนุมัติ

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

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
มีนาคม ๒๕๖2

หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ใน การประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยผู้ประเมิน คือบุคคล
หรือหน่วยงานภายในสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน หรือ การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง ส่งผลให้เกิดการ พัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สูงความเป็นเลิศตามเปูาหมายที่ต้องการ
การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาทาให้วิทยาลั ยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีระบบการ
บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานอย่างมีทิศทาง โดยการกาหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายใน หรื อ การประเมิ น ตนเอง เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบในสิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษา ได้ ว างแผนไว้ ใ นแต่ ล ะปี มี
จุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือ สถานศึกษาจะได้มีการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นไป ตามเปูาหมายอยู่ตลอดเวลา โดยใช้
กระบวนการดาเนินงาน P D C A (Plan - Do - Check - Act)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของ
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อวางแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก
3. เพื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จานวน 56 คน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลั กเกณฑ์ของการประกัน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
1. ประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการและหลักสูตร
๐๘ มี.ค. ๖2
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม
๑๐-๑๑ มี.ค. ๖2
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบ
๑๒-๑๕ มี.ค. ๖2
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่
๒๕ มี.ค. ๖2
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
๒๙-๓๑ มี.ค. ๖2
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
๐๑-๐๔ เม.ย. ๖2
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนารี วังโสภา
นางสาวนารี วังโสภา
นางสาวนารี วังโสภา
นางสาวนารี วังโสภา
นางสาวนารี วังโสภา
นางสาวนารี วังโสภา

4,๐๐๐

การประเมินผล
แบบสอบถามประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
2. ครู เจ้าหน้าทีว่ างแผนดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
3. ครู เจ้าหน้าทีว่ ิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลั กเกณฑ์ของการประกัน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ที่
1

2

3

แบบประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ห้องประชุมลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
ที่รายการกาหนดให้
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
รายการ
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ด้านเนื้อหาในการอบรม
2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ
วิทยากร
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน
ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่อบรม

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 การจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นางสาวนารี วังโสภา)
รองผู้อานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ

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

ไม่อนุมัติ

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

อบรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ฝุายแผนงานและความร่วมมือ
โครงการใหม่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการดาเนินงานโครงการบ่มเพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงศึกษาธิการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เรื่องการมีงานทามาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทางานและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียน ผลผลิตคือผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาลในการสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ส่งพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
( SMEs) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ใน
การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต จึงได้ดาเนินงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาภายในวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการลานนา ดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาทั กษะพื้นฐานด้านการ
จัดการธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ แสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตามสาขาวิชาชี พและ
นามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้ง กลุ่มเปูาหมายใน
ระบบและนอกระบบ รวมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ
ให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนนักศึกษาให้สามารถนาความรู้
ทักษะวิชาชีพมาประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน
2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบ
ธุรกิจของตนเอง (Start-up)ในอนาคต
3. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับนักเรียนนักศึกษา พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 75 คน
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เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนนักศึกษา มีความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอด
ธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
1. เสนอขออนุมัติดาเนินงานโครงการ
21 พ.ค. 62
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
22 พ.ค. 62
3. ประชุมวางแผนและมอบหมายหน้าที่การดาเนินงาน
23 พ.ค. 62
โครงการ
4. ดาเนินงานตามแผนงานดาเนินงานโครงการ
21-31 พ.ค. 62
5. การฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
31 พ.ค. 62
4,000
6. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
5 มิ.ย. 62
รวมงบประมาณ
4,000

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะ

การติดตามและประเมินผล
1. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการดาเนินธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
การประเมินผล
การประเมินผลครั้งนี้ ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมใน โครงการอบรมพัฒนา
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้จัดเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง โดยได้มอบแบบประเมินให้ผู้เข้ารับการอบรม ตอบแบบ
อิสระ และให้ส่งคืนหลังเสร็จสิ้นการอบรม มีผู้ส่งแบบประเมิน จานวน 50 คน
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

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ประเมินได้กาหนดความหมายของสัญลักษณ์การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ที่
1

2
3

4

แบบประเมิน โครงการอบรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
การศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุม 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
........................................................................................................................................................
คาแนะนา โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
ด้านความพร้อมในการจัดอบรม
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง
ด้านเนื้อหาในการอบรม
2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการอบรม
ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม
3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่
อบรม
3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน
3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ
3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
ด้านการนาความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่
4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 สามารถนาความรู้ไปใช้ในการทา ปรับปรุง และ พัฒนาการจัดตั้งศูนย์บ่ม
เพาะได้

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางไอยญลิล จุมปา)
หัวหน้าศูนย์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

การศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับรายวิชา
ฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษา

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาต้องมีการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ และการประยุกต์เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละ
ระดับการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน
เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาคือตัว ที่ขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆให้ดาเนินไปตามยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒ นาให้ ผู้ เรี ย นมีคุณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณลั กษณะที่พึง ประสงค์ ตามจุดมุ่ งหมายของมาตรฐาน การ
อาชีวศึกษา
โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ ทาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์มีการพัฒนา
ตนเองได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนแนวคิดจากแหล่งความรู้ที่ศึกษาดูงานและนามาปรับปรุง
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพของวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะท าให้ ก ารเรี ย นการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนกรสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ๆให้กับครูในวิทยาลัย
3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เปูาหมาย
เชิงปริมาณ (ผลผลิต)
ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ (ผลลัพธ์)
1. ครูนาความรู้ที่ได้มาพัฒนากากรจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ครูได้เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ครูได้รับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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งานและขั้นตอนในการดาเนินงาน
- กิจกรรมที่สาคัญ กิจกรรมการอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปี 2561
ปี 2562
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 5,0000 บาท
การประเมินผลงาน
1. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์ตรง
2. ร้อยละ 100 ของครูและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

รอง
ผู้อานวยการ
ฝุายวิชาการ
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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
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของรองผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………………………………
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

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

บริการวิชาการ/วิชาชีพ
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
โครงการต่อเนื่อง
ตลอดปีงบประมาณ 2562

หัวหน้าโครงการ

หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้อาจารย์และนักศึกษาได้นาความรู้จากการศึกษาแต่
ละสาขางานไปประยุ กต์ใช้ในการบริ การวิช าการ/วิช าชีพต่อชุมชน หน่ว ยงาน และสถานศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ให้อาจารย์และนักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
หน่วยงาน และสถานศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อฝึกการปฏิบัติงาน
จริง และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ การ
เรียนรู้โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน
และสถานศึกษา ระดับ ชั้น ประกาศนี ย บัตรวิ ช าชีพ สาขา งานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ และสาขางานการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุ ร กิ จ และสาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาและเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถนาไปปรับใช้กับ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
หน่วยงาน และสถานศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เปูาหมาย
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. ประชุมคณะกรรมการฝุายวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม
5. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
6. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้อานวยการ
รวมงบประมาณ
2,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ

อ.พวงพลอย ขันเลข

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 90 ของอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน
และสถานศึกษา
2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา
การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเปูาหมาย
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
หมายเหตุ
คะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด
คะแนน 4 = พึงพอใจมาก
คะแนน 3 = พึงพอใจปานกลาง
คะแนน 2 = พึงพอใจน้อย
คะแนน 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ที่
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1 ปูายประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ
2 เนื้อหาในการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์ครบถ้วนสมบูรณ์
3 การเรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจง่ายตรงตามความต้องการของชุมชน
4 เพิ่มทักษะความรู้แก่ประชาชน
5 ปูายประชาสัมพันธ์มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ
6 ระยะเวลาในการให้บริการวิชาการเหมาะสม
รวม
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………
(นายสุเทพ แก้วจรัญ)
รองผู้อานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ความเห็นของรองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้พิจารณาโครงการ…………………….................................
(นางพวงพลอย ขันเลข)
รองผู้อานวยการฝุายวิชาการ
ความเห็นของผู้อานวยการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ผู้อนุมัติโครงการ…………………………………………...
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
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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 เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการกากับติดตามในทิศทางเดียวกัน
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
ในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562
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
เป็นไปตามเปูาหมาย
3. งบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
4. ความร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
)

(
ตาแหน่ง
/

/
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ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจาปีการศึกษา 2562
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูไปอบรมเพื่อ
รับใบประกอบวิชาชีพ
2. โครงการอบรม ประชุม
วิชา ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชา
3. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้ครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4. งานวัดและประเมินผล
การเรียน
ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
5. งานนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหา
6. งานส่งเสริม สนับสนุน
ดูแลให้
ครูทุกคนจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาและมีการ
บันทึกหลังการสอน
7. งานกากับดูแลให้ครูแก้ไข
ปัญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยการศึกษา
หรือการวิจัย

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. งานส่งเสริม สนับสนุนกากับ
ดูแลให้สถานศึกษาจัดจานวน
บุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณสถานศึกษา
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

10. งานจัดผังอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและห้องอื่นๆ
11. งานจัดซื้อซ่อมบารุง/
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยี
12. งานด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่นามาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล
13. งานประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดทา/การใช้/
การบารุงรักษา การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์
14. งานบริหารจัดการด้าน
การเงิน
15. งานทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-Net)
16. การสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-NET)
17. การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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18. งานจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
19. งานหลักสูตรและการ
สอน
20. โครงการลงนามความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
(MOU)
21. งานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และกรรมการร่วม 4 ฝุาย
22. โครงการเลือกตั้ง
ประธานชมรมวิชาชีพประจา
สาขา
23. โครงการเลือกตั้งนายก
และคณะกรรมการ อวท.
24. โครงการวันไหว้ครู
25. โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา
26. โครงการธนาคารโรงเรียน
27. โครงการจิตอาสา
28. โครงการสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา

29. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ
30. โครงการนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
31. โครงการวิ่งการกุศล
L.C.C. HUMAN
32. โครงการกีฬาสีและ
นันทนาการ TO BE
NUMBER ONE Sport Day
33. โครงการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
34. โครงการบริจาคโลหิต

35. โครงการมีวินัยไม่ทิ้ง
ขยะ

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.
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36. งานจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
ที่ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียนตลอด
ภาคเรียน/ตลอดปีการศึกษา/
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (ปวช.)
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (ปวส.)

37. โครงการสอน
ชาวต่างชาติทากระทง Enjoy
Making A Krathong

38. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก

39. โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

40. โครงการทัศนศึกษาดูงาน
41. งานฝึกงานในสถาน
ประกอบการและทักษะ
วิชาชีพ
42. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์
43. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่
นาไปเผยแพร่สสู่ าธารณชน
44. งานประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
และกรรมการร่วม 4 ฝุาย
45. โครงการบริการวิชาการ
วิชาชีพ

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย.

