วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม
วันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒. ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
ตรงตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.1
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวมัลลิกา
เห็มชัย
ครูผู้สอน
เลขานุการโครงการ
๔. หลักการและเหตุผล
ครู ต้องพัฒนาบุค ลิกภาพตนเอง เสริมพลังบุค ลิกภาพบวก เรียนรู้หลักจิตวิทยาลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการ
แสดงออกของเด็ก และกระทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี เมื่อครูเต็มเปี่ยมไปด้วยบุคลิกทางบวกที่สง่างาม เต็มด้วยเมตตาจิต
และศักดิ์ศรี พร้อมด้วยศักยภาพและบุคลิกภาพที่ทรงพลังในเชิงจัดการและบริหารทรัพยากรในตนเองและในเด็กแล้ว จะ
สามารถมองและฟังใจเด็กด้วยความรักและความเข้าใจ ในความรู้สึกของเด็กและปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับครู จะช่วยให้เด็ก
มีค่านิยมคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความรักเคารพต่อคุณครูผู้มีพระคุณที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ จึงเล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมวันไหว้ครู ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ได้กระทามาเป็นเวลาช้านานอย่างต่อเนื่อง จน
เป็นที่ยอมรับเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการ
กราบไหว้ครู
๕. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
4. เพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
๖. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ทกุ ระดับ ทุกสาขา จานวน 3๕๓ คน เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้แสดงถึงความเคารพ ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ
๗. ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาการดาเนินงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
( ระยะเวลาดาเนินการ: วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ )
ขั้นตอน วิธีการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรม
6 มิ.ย. ๒๕60
ฝ่ายวิชาการ /ฝ่ายกิจการ
๒. ขออนุมัติกิจกรรม
๙ มิ.ย. ๒๕60
งานวิชาการ/เลขานุการ
๓. ติดต่อประสานงาน
๙ มิ.ย. ๒๕60
เลขานุการ
๔. ดาเนินการจัดกิจกรรม
๑๖ มิ.ย. ๒๕60
๒,๗๕๘
งานกิจการ/เลขานุการ
๕. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน
1๖-๒๐ มิ.ย. ๒๕
เลขานุการ
60
๖. จัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
๒๒ มิ.ย. ๒๕60
งานกิจการนักศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัย
รวม
๒,๗๕๘
๘. ประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนทางวิทยาลัย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๕๘บาท
๙. หน่วยงาน /ผู้เกี่ยวข้อง
๙.๑ คณะ ครู บุคลากร ผู้เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์

๑๐. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.1
๑๐.๑ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมาตรฐานที่๒ ตัวบ่งชี้ที่๒.1
๑๐.๒ ครู บุคลากร จานวน 26 คนและ ผู้เรียนจานวน 357 คนเข้าร่วมโครงการ
๑๐.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 82.56
มีผลการประเมินเฉลี่ย ๔.๑๓ อยู่ในระดับดีมาก
๑๑. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมาย
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ร้อยละของครู บุคลากรและผู้เรียนได้เข้าร่วม การประเมินความพึงใจของ -แบบประเมินผลความพึงพอใจ
กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย
-ภาพถ่ายในการดาเนินโครงการ
-ใบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์
2. นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์เพื่อขอสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางธิดา
จันทรา )
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
หัวหน้าโครงการ

( นางสาวมัลลิกา เห็มชัย )
ครูผู้สอน
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
วันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
รองผู้อานวยการวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
หัวหน้าโครงการ
นางสาวมัลลิกา
เห็มชัย
ครูผู้สอน
เลขานุการโครงการ
3.โครงการ /กิจกรรม สนองนโยบาย สอศ.ข้อที่ ………………………………
4. โครงการ /กิจกรรม สนองการประกันคุณภาพด้านอาชีวศึกษามาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ ๒.1
5. สรุปและประเมินผลการดาเนินโครงการ /กิจกรรม เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงาน / โครงการ
1.วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม คือ
1. เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
2. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
3. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
4. เพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
2.เป้าหมายของโครงการ /กิจกรรม คือ
1. นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความรักต่อครูผู้มีพระคุณ
๒. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
ส่วนที่ 3 การดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
1. สถานที่ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
2. ระยะเวลาการดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๙ – 22 มิถุนายน 2560
3 .ผู้เข้าร่วมโครงการ /กิจกรรม
จานวน ๓๕๗ คน ประกอบด้วย
นักศึกษาระดับชั้นปวช. ๑-๓ และ ปวส. ๑-๒ จานวน ๓๕๗ คน
คณะครูและบุคลากร
จานวน
26 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 .นักศึกษาระดับชั้นปวช. ๑-๓ และ ปวส. ๑-๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์จานวน ๓๕๗ คน เข้า
ร่วมโครงการ
๒. คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ จานวน ๒๖ คน เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผลผลิตของการดาเนินงาน เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่
เหมาะสม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

ส่วนที่ 5 งบประมาณที่ใช้ในการนดาเนินโครงการ / กิจกรรม
1. ค่าใช้สอย
เป็นเงิน
1.1. ค่าป้ายไวนิล
1.2. ค่าเครื่องเจิมหนังสือ
1.3. ค่าเอกสาร
1.4. ถ่าน AA
๑.๕ ค่ารางวัลพานไหว้ครู

๒,๗๕๘
๓๕๐
๗๐
๒๑๐
๑๒๘
๒,๐๐๐

บาท ได้แก่
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนที่ 6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
๑. นักเรียนระดับชั้นปวช. ๑-๓ และปวส. ๑-๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ได้แสดงความเคารพนบนอบ
และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์
2. นักเรียนระดับชั้นปวช. ๑-๓ และปวส. ๑-๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
3.นักเรียนระดับชั้นปวช. ๑-๓ และปวส. ๑-๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์เพื่อขอสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียน
ส่วนที่ 7 การประเมินผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

สรุปรายงานแบบประเมินโครงการไหว้ครู
วันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ณ โรงฝึกงานช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว ( ผู้ประเมิน 357 คน )
นักศึกษาแผนกพาณิชยการจานวน 63 คน แผนกช่างอุตสาหกรรมจานวน 37 คน
สาขางาน
การบัญชี
จานวน ๘๖ คน
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน ๗๒ คน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ยานยนต์
จานวน ๑๔๕ คน
ยานยนต์
ธุรกิจค้าปลีก
จานวน ๒๒ คน
ธุรกิจค้าปลีก
ระดับชั้น
ปวช. จานวน ๓๒๕ คน
ปวส.

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๙ คน
๓๑ คน
๒๔ คน
๕ คน
๖๙ คน

ส่วนที่ 2: ระดับความพึงพอใจดังนี้

5
ข้อ

รายการประเมิน

1
2
3

สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

4
5

การให้ความรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู
ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1 ความ
พึง
ปาน
น้อย พอใจ
น้อย
กลาง
ที่สุด เฉลี่ย

ร้อยละ
ของ
ความ
พึง
พอใจ

มาก
ที่สุด

มาก

111
๙๔
๑๔๘

๑๓๓
๑๖๐
๙๕

๓๕
๒๖
๓๗

๓
๒
๓

๑
๑
๐

๔.๒๓
๔.๒๑
๔.๓๗

๘๔.๖๐
๘๔.๒๐
๘๗.๔๐

๑๒๙
๑๕๑

๑๒๐
๑๑๒

๓๑
๑๗

๒
๒

๑
๑

๔.๓๒
๔.๔๔

๘๖.๔๐
๘๘.๘๐

แปลค่า

รวม
๔.๓๑ ๘.๒๘
จากตารางสรุปผลการประเมินโครงการในวันที่15 มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕๗ คน เป็นผู้ประเมิน
สรุปผลการสารวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๓๐๐ คนที่ตอบแบบประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๔.๓๑ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๘.๒๘ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก

ส่วนที่ 8 ปัญหาและอุปสรรค
1. เวลาในการจัดกิจกรรม
2. นักศึกษาบางคนยังขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
ส่วนที่ 9 ข้อเสนอแนะ
อยากให้มีการดาเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับเวลาให้เร็วขึ้น
ส่วนที่ 10 ผลการสรุปและประเมินโครงการ / กิจกรรมนี้ ควรจัดให้ดาเนินการต่อไปหรือไม่
ควรจัด
ไม่ควรจัด
อื่นๆ
(ระบุ)........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................หัวหน้าโครงการ
(
)
……………../………………./……………….

ลงชื่อ...........................................ที่ปรึกษาโครงการ
(
)
……………/……………………/………………

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

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

ภาพประกอบกิจกรรม

คาสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ที่ ๕๕ / ๒๕๖๐
เรื่อง โครงการไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
……………………………………………………………..
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ได้กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม “วันไหว้ครู” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงการมี
สัมมาคาราวะ มีค วามกตัญ ญูต่อครู บาอาจารย์ หรือต่อ ผู้มีพระคุณ จึ ง ขอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการการดาเนินงาน ดัง มี ร ายชื่ อ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
ประกอบด้วย
นางสาวดรุณวรรณ
แสนสาราญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ ประธาน
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ รองประธาน
นางกรวรรณ
นามวงค์
หัวหน้าสาขางานบัญชี
กรรมการ
นางวิรัชดา
วรรณศรี
หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์
กรรมการ
นางธิดา
จันทรา
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
ให้คาปรึกษา แนะนา และอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
ประธานคณะกรรมการ
นางธิดา
จันทรา
รองประธานคณะกรรมการ
นางกรวรรณ
นามวงค์
กรรมการ
นางวิรัชดา
วรรณศรี
กรรมการ
นายเหนือ
สุขขี
กรรมการ
นายศราวุธ
สวนหลวง
กรรมการ
นางสาวบังอร
เงินมูล
กรรมการ
นางสาวณิชาภา
น้าดอกไม้
กรรมการ
นางสาวมัลลิกา
เห็มชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
๓. กรรมการฝ่ายสถานที่
นายวิสุทธิ์
เหล่าธนาวรกุล
ประธานคณะกรรมการ
นายอัสนัย
นวลไม้หอม
รองประธานคณะกรรมการ
นายธนพัฒน์
สมสร้าง
กรรมการ
นายกิตพงศ์
แก้วอ่า
กรรมการ
นายแหลมทอง
จันทสาร
กรรมการ
นางสาวมัลลิกา
เห็มชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งสาหรับครู และแขกผู้มีเกียรติ จัดโต๊ะหมู่บูชา และจัดโต๊ะเพื่อวางประกวด
พาน และจัดทาความสะอาดห้องและสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยสวยงาม
๑. คณะกรรมการตกแตงสถานที่
นางกรวรรณ
นามวงค์
นางชรินทิพย์
เลือดทหาร
นางสาวบังอร
เงินมูล
นางสาวณิชาภา
น้าดอกไม้
นางสาววรางคนา
หงส์เวียงจันทร์
นางเพิศพิศ
รังสิกรรพุม

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววิรัชดา
วรรณศรี
มีหน้าที่ จัดตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา จับผ้าให้สวยงาม

กรรมการ

๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร ฝึกซ้อมพิธีการ
นายปภาณ
รังสิกรรณภูมิ
กรรมการ
นางสาววิลัยพร
ถุนพุฒดม
กรรมการ
นายเหนือ
สุขขี
กรรมการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมหนังสือเจิมสาหรับประธาน แป้งและจัดส่งเทียนชนวน เป็นพิธีกรดาเนินการตามขั้นตอนพิธีการและดาเนิน
กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามกาหนดการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง และบันทึกภาพ
นายสามารถ นุชพุ่ม
นายศราวุธ สวนหลวง
มีหน้าที่ ควบคุมบรรเพลง เครื่องเสียงและบันทึกภาพกิจกรรม
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมตัวแทนนักเรียนอ่านบทไหว้ครู คาปฏิญาณ คาสดุดี และสายสิญจน์
นางสาวณิชาภา
น้าดอกไม้
นางสาวบังอร
เงินมูล
นางสาววรางคนา
หงส์เวียงจันทร์
มีหน้าที่ จัดเตรียมตัวแทนและซ้อมนักเรียนกล่าวบทไหว้ครู คาปฏิญาณ คาสดุดี และจัดเตรียมสายสิญจน์
๖. คณะดูแลนักเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาห้อง
มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนตลอดกิจกรรม
๗. คณะกรรมการประกวดตัดสินพาน
นางสาวละเมียด
โพธิ์แก้ว
นายวิสุทธิ์
เหล่าธนาวรกุล
นางชรินทิพย์
เลือดทหาร
นายศุภกร
แสงจันทร์
๘. คณะกรรมการลงทะเบียน
นางเพิศพิศ
รังสิกรรพุม
นางสาวธัญณภัสส์
ชนรักสุข
๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
นางธิดา
จันทรา
นางสาวมัลลิกา
เห็มชัย
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางสาวดรุณวรรณ แสนสาราญ )
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์

คาสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ที่ ๕๕ / 2560
เรื่อง มอบหมายงานโครงการไหว้ครู
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
เนื่องด้วยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์ มีความประสงค์แต่งตั้งให้คณะบุคคลดังกล่าวทาหน้าที่ในการ
ติดต่อ ประสานงานพร้อมควบคุมดูแลผู้เรียนในการจัดโครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับ
1
2
3
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชือ่ -สกุล
นางสาวละเมียด โพธิ์แก้ว
นางธิดา
จันทรา
นางสาวมัลลิกา เห็มชัย
นางวิลัยพร
ถุนพุฒดม
นายปภาณ
รังสิกรรภูมิ
นางสาวเพิศพิศ รังสิกรรพุม
นางสาวธัญณภัสส์
ชนรักสุข
นางสาววรางคนา หงส์เวียงจันทร์
นางวิรัชดา วรรณศรี
นางกรวรรณ
นามวงศ์
นายวิศุทธิ์
เหล่าธนาวรกุล
นายอัสนัย
นวลไม้หอม
นายธนพัฒน์ สมสร้าง
นายกิตพงศ์ แก้วอ่า
นายแหลมทอง จันทสาร
นายศราวุธ สวนหลวง
นายสามารถ
นุชพุ่ม
นายศุภกร แสงจันทร์
นางชรินทิพย์ เลือดทหาร
นายเหนือ
สุขขี
นางสาวบังอร เงินมูล
นางสาวณิชาภา น้าดอกไม้

หน้าที่
ที่ปรึกษาโครงการ กรรมการตัดสินประกวดพาน
จัดทาโครงการ พร้อมสรุปประเมินโครงการ
ตกแต่งสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
พิธีกร ควบคุมดูแลนักเรียน
พิธีกร ควบคุมดูแลนักเรียน
ลงทะเบียน ควบคุมดูแลนักเรียน
ลงทะเบียน ควบคุมดูแลนักเรียน
ตกแต่งสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
ตกแต่งสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
ตกแต่งสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
จัดสถานที่ กรรมการตัดสินพาน
จัดสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
จัดสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
จัดสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
จัดสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
บันทึกภาพ ควบคุมดูแลนักเรียน
เครื่องเสียง ควบคุมดูแลนักเรียน
จัดสถานที่ กรรมการตัดสินพาน
ตกแต่งสถานที่ กรรมการตัดสินพาน
ตกแต่งสถานที่ ควบคุมดูแลนักเรียน
ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมตัวแทนนักเรียน
จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียมตัวแทนนักเรียน

รับทราบ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
(นางสาวดรุณวรรณ แสนสาราญ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์

แบบประเมิน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารฝึกงานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจ

ข้อ

รายการประเมิน

5
มากที่สุด

1 สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม
3 ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
4 การให้ความรู้เกี่ยวกับวันไหว้ครู
5 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2
มาก

ปานกลาง

น้อย

1
น้อยที่สุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
รายงานการดาเนินงาน
โครงการ/ กิจกรรม
วันไหว้ครู
วันที่ 15 มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมัลลิกา
สาขาวิชาสามัญ

เห็มชัย

