วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ธรรมจริยธรรมพัฒนาจิต
2. ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
ตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน 1 ( ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านที่ 1)
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละเมียด
โพธิ์ แก้ว
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาโครงการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกชกร
กองแก้ว
ประธานองค์กร ฯ
เลขานุการโครงการ(องค์กรฯ)
4. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึก ษาอาชีวะเอกชน ที่มุ่งให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตงเองได้ โดยถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด และการเรียนรู้จะต้องมีความสุข มี กาลังใจ
มีวิสัยทัศ น์ และจิตใจที่ดีง าม มองปัญหาและอุปสรรค์เป็นสิ่ง ท้าทาย เพื่อแก้ปัญ หาอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องมีหลักในการ
ดาเนินชีวิต จิตใจที่มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
สถานศึกษาจึงตระหนักถึงความจาเป็นที่ต้องนาหลักธรรมมาพัฒนาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอน จึงได้
จัดทา “โครงการธรรมพัฒนาจิตคน” เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้มีการปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่1.1 ด้านที่ 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะปัญญา) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาหลักธรรมที่สอดคล้องในการดาเนินชีวิตมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
2. เพื่อผู้เรียนได้นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ และฝึกตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
6. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จานวน 107 คน เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
2. คณะ ครู บุคลากร และนักศึกษา ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความรัก สามัคคี
การมีส่วนร่วมและด้านมารยาทสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
7.วิธีการ ระยะเวลาการดาเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
( ระยะเวลาดาเนินการ 8 พฤษภาคม 2560 – 3 กรกฎาคม 2560 )
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม
8 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายกิจการ
2.ขออนุมัติกิจกรรม
26 มิถุนายน 2560
งานวิชาการ/เลขานุการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
28 มิถุนายน 2560
1,000
งานกิจการ/เลขานุการ
4.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
30 มิถุนายน 2560
เลขานุการ
5.จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
3 กรกฎาคม 2560
งานกิจการนักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัย
รวม
1,000
8. ประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนค่ากิจกรรมผู้เรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท
9. หน่วยงาน /ผู้เกี่ยวข้อง
9.1 นักศึกษา ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
9.2 . พระอาจารย์ วัดกองทูล
10 .ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
10.1 ครู บุคลากร จานวน 5 คนและนักศึกษาจานวน 107 คนเข้าร่วมโครงการ

10.2 ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ85 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจโครงการโดยมีผลประเมินเฉลี่ย
3.5-5.00
11 .การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้อยละ ของครู บุคลากร และนักศึกษาเข้า การประเมินความพึงใจของ -แบบประเมินผลความพึงพอใจ
ร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย
12 .ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะได้นาหลักธรรมที่สอดคล้องในการดาเนินชีวิตมาเป็นแนวทาในการพัฒนาตน
2. ผู้เรียนจะได้รับการฝึกตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางธิดา จันทรา
)
( นางสาวกชกร
กองแก้ว
หัวหน้างาน
ประธานองค์กรฯ
หัวหน้าโครงการ
เลขานุการโครงการ
การให้ความเห็นชอบโครงการ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบเพราะ.......................................................................................................................
( นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว )
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพราะ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
( นางสาวดรุณวรรณ แสนสาราญ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ผู้อนุมัติโครงการ

)

รายงานสรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
ธรรมจริยธรรมพัฒนาจิต
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
รองผู้อานวยการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นางสาวกชกร
กองแก้ว
ประธานองค์กร ฯ
3.โครงการ /กิจกรรม สนองนโยบาย สอศ.ข้อที่ ………………………………

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
เลขานุการโครงการ(องค์กรฯ)

4. โครงการ /กิจกรรม สนองการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ 1.1
5. สรุปและประเมินผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน / โครงการ
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม คือ
1. เพื่อนาหลักธรรมที่สอดคล้องในการดาเนินชีวิตมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน
2. เพื่อผู้เรียนได้นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ และฝึกตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
2.เป้าหมายของโครงการ /กิจกรรม คือ
1. นักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จานวน 107 คน
เข้าร่วมโครงการ
2. คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ จานวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม
3. คณะ ครู บุคลากร และนักศึกษา ร้อย 85 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาหลักธรรมที่สอดคล้องในการดาเนิน
ชีวิตมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และได้นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ และฝึกตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
1. สถานที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
2. ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง 3 กรกฏาคม 2560
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม
จานวน 112 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 จานวน 107 คน
คณะครูและบุคลากร
จานวน
5 คน
4. วิธีการดาเนินงาน
1.ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม
2.มอบหมายงาน แต่งตั้งคณะทางาน
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.จัดเตรียมสถานที่ ในการจัดกิจกรรม / โครงการ
5.ดาเนินงานตามวันเวลาที่กาหนด
6.รวบรวมข้อมูล สรุปผลจากการทาแบบประเมินความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม /โครงการ
7.จัดทารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม /โครงการ เสนอผู้บริหารวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. ผลผลิตของการดาเนินงาน เชิงปริมาณ

๑ .ผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จานวน 107
คน เข้าร่วมโครงการ
๒. คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ จานวน5 คน เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผลผลิตของการดาเนินงาน เชิงคุณภาพ
คณะ ครู บุคลากร และนักเรียน ร้อยละ 85 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนาหลักธรรมที่สอดคล้องในการดาเนินชีวิต
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และได้นาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ และฝึกตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ส่วนที่ 5 งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. ค่าใช้สอย
เป็นเงิน
700 บาท ได้แก่
1.1. ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินฯโดยผู้เรียน
44
บาท
1.2. ค่าปัจจัยไทยธรรม
500 บาท
1.3. ค่าค่าพาหนะพระวิทยากร
100
บาท
1.4. ค่ารับรอง(ค่าน้าและเครื่องดื่ม)
56 บาท
ส่วนที่ 6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. ผู้เรียนจะได้นาหลักธรรมที่สอดคล้องในการดาเนินชีวิตมาเป็นแนวทาในการพัฒนาตน
2. ผู้เรียนจะได้รับการฝึกตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
ส่วนที่ 7 การประเมินผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
สรุปรายงานแบบประเมินโครงการธรรมพัฒนาจิตคน
วันพุธที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมธนรัศมิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว นักศึกษาระดับชั้นปวช. 3 และ ปวส. 2 จานวน 75 คน
ครูและบุคลากร
จานวน
5 คน
ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจดังนี้

ข้อ

รายการประเมิน

1
2

การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรม
การนาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
การนาเทคนิค วิธีการจากหลักธรรมไปเป็ น
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาของตน
ตระหนักถึงผลของความกตัญญู ต่อบุคคล
สิง่ ของ และสิง่ มีชีวติ อื่น
ความเข้ าใจเกี่ยวกับ "กรรม และผลแห่งกรรม"
ความเข้าใจเกี่ยวกับอานิสงค์ของ "การให้" (หรือ
ทาน) ตามลาดับ จากมากไปน้อย
เรียนรู้หลักการ เทคนิคการทาสมาธิ และประโยชน์
ที่ได้รับ
การมีส่วนร่วมในการฟังธรรมบรรยาย และการ
ตอบปัญหาธรรม

3
4
5
6
7
8

มาก
ที่สุด

ความ
1
พึง
ปาน
น้อย พอใจ
มาก
น้อย
กลาง
ที่สุด เฉลี่ย

42
21

27
51

10
7

1
1

0
0

4.38
4.15

ร้อยละ
ของ
ความ
พึง
พอใจ
87.50
83.00

31

33

15

0

1

4.16

83.25

ดี

30

32

18

0

0

4.15

83.00

ดี

33

29

18

0

0

4.19

83.75

ดี

30

38

10

2

0

4.20

84.00

ดี

32

33

14

1

0

4.20

84.00

ดี

26

37

16

1

0

4.10

82.00

ดี

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

แปลค่า
ดี
ดี

9

การมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมชมรมฯ
30
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมฯ
10
35
และการนามาประยุกต์ในการดาเนินชีวิต
รวมจากผู้ประเมิน 80 คน

37

15

1

0

4.31

86.25

ดี

28

16

1

0

4.21

84.25

ดี

4.21

84.10

ดี

จากตารางสรุปผลการประเมินโครงการในวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 107 คน และเป็นผู้
ประเมิน 80 คน สรุปผลการสารวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 80 คนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ
84.10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี
ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะ
- อยากให้ มีการเข้ าค่ายธรรมแบบค้ างคืน

ส่วนที่ 10 ผลการสรุปและประเมินโครงการ / กิจกรรมนี้ ควรจัดให้ดาเนินการต่อไปหรือไม่
ควรจัด
ไม่ควรจัด
อื่นๆ
(ระบุ).................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................เลขานุการ
(
)
……………../………………./……………….

ลงชื่อ.......................................หัวหน้าโครงการ
( นางธิดา จันทรา
)
……………/……………………/………………
ลงชื่อ...........................................ที่ปรึกษาโครงการ
( นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว )
……………/……………………/………………

ความคิดเห็นผู้อานวยการวิทยาลัย
( ) ทราบ
( ) อื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้อานวยการวิทยาลัย
(นางสาวดรุณวรรณ แสนสาราญ)
…………../………………./………………

เอกสารประกอบ
หมายเหตุ

- แนบร่องรอย หลักฐาน รูปถ่ายสีไม่เกิน ๔ รูป รายชื่อ ฯลฯ
- เอกสารระเบียบวาระการประชุม หนังสือแต่งตั้ง ประกาศ ตัวอย่างแบบสอบถามพร้อม
สรุป
- หากเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพในให้แนบเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์มคู่มือ
- ไฟล์ทั้งหมดไม่เกิน ๑๕ แผ่น ( ไม่รวมแบบสอบถาม)

