วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
1. ชื่อโครงการ /กิจกรรม วันอาสาฬหบูชางดดื่มสุราแห่งชาติ
2. ลักษณะโครงการ
(  ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
ตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน 2และ3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 3.4
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาโครงการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวกชกร
ทองแก้ว
ประธานโครงการ(องค์กรฯ) เลขานุการ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจัดตั้งองค์การวิชาชีพคุณธรรม จริยธรรมพัฒนาจิต ตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรมฯโดยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มและส่วน
งาน จึงได้จัดทาโครงการ “วันอาสาฬหบูชางดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และงดเว้นการดื่ม
สุราในวันสาคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมแห่เทียนจานาพรรษา รณรงค์ ลด
ละ เลิกดื่มสุรา และ การมีจิตสาธารณะ(Big cleaning day) ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เ รียนของ
วิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
5. วัตถุประสงค์
1.เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2.เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่มสุรา และ การมีจิตสาธารณะซึ่งถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
3.เพื่อการมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วมโครงการ
6.เป้าหมาย ( KPI )
เชิงปริมาณ
6.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ เข้าร่วม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
6.2. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัย ร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรม
7. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการดาเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
( ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560 )
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม
2.ขออนุมัติกิจกรรม
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
๖..จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้บริหารวิทยาลัย

รวม

8 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
7 กรกฎาคม 2560
17 -21 กรกฎาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560

ฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายกิจการ
งานวิชาการ/เลขานุการ
งานกิจการ/เลขานุการ
เลขานุการ
งานกิจการนักศึกษา

4,020.-

8. ประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนค่ากิจกรรมผู้เรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 4,020 บาท
งบประมาณในการจัดกิจกรรมฯภาคเช้า
ลาดับ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1 เทียนจานาพรรษา 1 เล่ม
2 เครือ่ งไทยธรรม:
- เครื่องดื่ม/น้าดื่ม
- เครื่องประกอบอาหาร
- ยาสามัญ
- ของใช้จาเป็นอื่น
3

4

- ปัจจัย
ค่าใช้จ่ายในการจัดและตกแต่งขบวนเทียนจานาพรรษา
- ค่าน้ามันยานพาหนะ (รถยนต์ 3 คัน)
- สีสเปรย์ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้
- สีทองสาหรับทาธรรมจักร
- เกสรปลอม/เกสรบัว
- ฟลอร่าเทปสีเขียว
- ลวดทาก้านดอกไม้
ป้ายไวนิล รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
รวม

ราคา/หน่วย
300

จานวนเงิน
300

2,000

300
200
300
120
100
100
600
4,020

9. หน่วยงาน /ผู้เกี่ยวข้อง
สานักวิปัสสนาแสงธรร กาญจนาวราราม(หนองน้าขาว)
10. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 และ3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1และ3.4
1. สถานศึกษามีการจัดการด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. สถานศึกษาดาเนินการให้บุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
11..การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้อยละ ของครู บุคลากรทางการ
การประเมินความพึงใจของ -แบบประเมินผลการดาเนินโครงการ
ศึกษาและผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย
-ภาพถ่ายในการดาเนินโครงการ
-ใบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จะตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีจากการ ลด ละ เลิกดื่มสุรา และ การมีจิตสาธารณะซึ่งถือเป็นวันงด
ดื่มสุราแห่งชาติ
3. เพื่อการมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
..................................

( นางธิดา จันทรา
)
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
หัวหน้าโครงการ

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

( นางสาวกชกร
ทองแก้ว
)
ประธาน องค์กรคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต
เลขานุการ

การให้ความเห็นชอบโครงการ
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบเพราะ.......................................................................................................................
.........................
( นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว )
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษาโครงการ
การอนุมัติโครงการ
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ เพราะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
………………..
( นางสาวดรุณวรรณ แสนสาราญ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ผู้อนุมัติโครงการ

รายงานสรุปและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม
วันอาสาฬหบูชางดดื่มสุราแห่งชาติ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
รองผู้อานวยการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นางสาวกชกร
กองแก้ว ประธานโครงการ(องค์กรฯ)
3.โครงการ /กิจกรรม สนองนโยบาย สอศ.ข้อที่ ………………………………
4. โครงการ /กิจกรรม สนองการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษามาตรฐานที่

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
เลขานุการ
2และ3 ตัวบ่งชี้ 2.1 และ 3.4

5. สรุปและประเมินผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน / โครงการ
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม คือ
1. เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่มสุรา และการมีจิตสาธารณะซึ่งถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
3. เพื่อการมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.เป้าหมายของโครงการ /กิจกรรม คือ
1. นักศึกษาระดับชั้นปวช.3, ปวช.2 และปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จานวน 40 คน เข้าร่วม
โครงการ
2. คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ จานวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ร้อย 80 เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
1. สถานที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
2. ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึง 24 กรกฎาคม 2560
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม
จานวน 46 คน ประกอบด้วย
นักศึกษาระดับชั้นปวช.3, ปวช.2 และปวส.1 จานวน 40 คน
คณะครูและบุคลากร
จานวน
6 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
1. นักศึกษาระดับชั้นปวช.3, ปวช.2 และปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จานวน 40 คน เข้าร่วม
โครงการ
2. คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ จานวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผลผลิตของการดาเนินงาน เชิงคุณภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ร้อย 80 เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนที่ 5 งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. ค่าใช้สอย
เป็นเงิน
1.1. ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินฯโดยผู้เรียน
1.2. เทียนจานาพรรษา
1.3. ฐานเทียน NO.9
1.4. ชุดตักบาตรมหามงคง(เล็ก)
1.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดและตกแต่งขบวนเทียน
1.6. ป้ายไวนิล รณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

3,164 บาท ได้แก่
15 บาท
959 บาท
99 บาท
495 บาท
996 บาท
600 บาท

ส่วนที่ 6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. จะมีในการส่วนร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
2. จะตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีจากการ ลด ละ เลิกดื่มสุรา และการมีจิตสาธารณะซึ่งถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
3. เพื่อการมีส่วนร่วม ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 7 การประเมินผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
สรุปรายงานแบบประเมินโครงการวันอาสาฬหบูชางดดื่มสุราแห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว นักศึกษาระดับชั้นปวช.3, ปวช.2 และปวส.1 จานวน 26 คน
ครูและบุคลากร
จานวน 4 คน
ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจดังนี้

5
ข้อ
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

มาก
ที่สุด

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ
21
รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
15
สิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสม
14
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
21
สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
18
ได้รับความรู้ แนว คิด ทักษะและประสบการณ์
6
21
ใหม่ๆ จากโครงการ
สามารถนาสิ่งที่ได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไป
7
15
ประยุกต์ใช้ในการเรียน/การปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และทาตนให้เป็น
8
18
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม
โครงการ/กิจกรรมนี้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และ
9
17
พัฒนาความสามารถของท่าน
เข้าใจในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ผลของการ
10
21
งดดื่มสุราฯ,และการมีจิตสาธาร
รวมจากผู้ประเมิน 30 คน

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

8
15
16
8
11

1
0
0
1
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4.67
4.50
4.47
4.67
4.57

ร้อยละ
ของ
ความ
พึง
พอใจ
93.33
90.00
89.33
93.33
91.33

8

1

0

0

4.67

93.33

ดีมาก

13

2

0

0

4.43

88.67

ดี

10

2

0

0

4.53

90.67

ดีมาก

8

5

0

0

4.40

88.00

ดี

5

4

0

0

4.57

91.33

ดีมาก

4.55

91.33

ดีมาก

ความ
1
พึง
ปาน
น้อย พอใจ
มาก
น้อย
กลาง
ที่สุด เฉลี่ย

แปลค่า
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางสรุปผลการประเมินโครงการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 46 คน และเป็นผู้ประเมิน 30 คน
สรุปผลการสารวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 30 คนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก
ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะ
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมแสดงถึงโทษของการดื่มสุรา
ส่วนที่ 10 ผลการสรุปและประเมินโครงการ / กิจกรรมนี้ ควรจัดให้ดาเนินการต่อไปหรือไม่
ควรจัด
ไม่ควรจัด
อื่นๆ
(ระบุ).................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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 ตัวอย่างแบบสอบถามพร้อมสรุป
- หากเป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพในให้แนบเอกสารหลักฐานตามแบบฟอร์มคู่มือ
- ไฟล์ทั้งหมดไม่เกิน ๑๕ แผ่น ( ไม่รวมแบบสอบถาม)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
รายงานการดาเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรม
วันอาสาฬหบูชางดดื่มสุราแห่งชาติ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

นางธิดา จันทรา
ผู้รับผิดชอบ

