บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ที่
วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุญาตปฏิบัติกิจกรรม โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลาปาง
ด้วยชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงานมีความประสงค์ในการดาเนินการจัดกิจกรรม โครงการทาบุญ
วั น ขึ้ น ปี ใหม่ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕8 ในวั น ที่ 30 ธั น วาคม ๒๕๕8 ณ แผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงาน
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ล าปาง โดยมี นั ก ศึ ก ษาแผนกวิ ช าช่ า งกลโรงงานเข้ า ร่ ว มโครงการฯ จ านวน 722 คน
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับคณะครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา
เป็ น การให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ ร่ ว มกั น สื บ สานศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและประเพณี ที่ ดี ง ามของไทย
ร่วมกัน ทากิจกรรมด้วยความสามัคคี อันจะทาให้ เกิด คุณ ธรรมในการดาเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการทะนุบารุง
พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความสอดคล้องกับค่านินมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม
นโยบายของ คสช.
ดังนั้นชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จึงขออนุญาตปฏิบัติกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายปริญญา ฝั้นจักรสาย)
ประธานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
(นายธีรพงษ์ เครือวิเสน)
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
(นายสิทา จุมปาลี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
(นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง

โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคลาปาง
๑. ชื่อโครงการ

โครงการทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
๓. ความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
ด้านมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม , ด้านมีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน และด้านมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
4. หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลาปาง ได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและปลู ก ฝั งให้ นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาภายในแผนกฯ มี คุ ณ ธรรมน าความรู้
สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. จึงดาเนินการจัดกิจกรรม โครงการ
ทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8 ในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8 ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยเทคนิคลาปาง โดยมีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานเข้าร่วมโครงการ จานวน 772 คน เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับคณะครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา เป็น
การให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกัน สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย ร่วมกันทากิจกรรม
ด้วยความสามัคคี อันจะทาให้เกิดคุณธรรมในการดาเนินชีวิต อีกทั้งเป็นการทะนุบารุงพระพุทธศาสนา ให้มี
ความเจริญรุ่งเรือง
๖. 5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรและสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่คณะครู
อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา สาหรับการเริ่มต้นการเรียนการสอนในปี 255๙
5.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการทาประโยชน์ให้สังคม
5.๓ เพื่อปลูกฝังจิตใต้สานึกให้นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณธรรมและเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี
5.๔ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา

6. เป้าหมาย

6.1 เชิงปริมาณ
- คณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 20 คน
- คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จานวน ๑0 คน
- นักเรียนนักศึกษา (ระดับ ปวช. ๕10 คน ปวส. จานวน 262 คน)
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษามีขวัญและกาลังใจในการเรียน
- นักเรียน นักศึกษาได้มีคุณธรรมและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
- นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา

7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
- ในวันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕8

๘. ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนคุณภาพ

ตามขั้นตอนคุณภาพ (PDCA)
กิจกรรม

Plan
- ประชุมคณะกรรมการชมรมกาหนดแผนงานจัดกิจกรรม
การกาหนดแผนการปฏิบัติการ - เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
- เสนอบรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติกิจกรรม ปี 58
Do
- มอบหมายหน้าที่คณะกรรมการ , ประชาสัมพันธ์โครงการ
การดาเนินงานในระดับต่างๆ - ประสานงานให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบของโครงการ
- ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
Check
- สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม , สรุปและรายงานผล
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
Act
- นาแนวปฏิบัติที่ส่งผลให้การดาเนินงานตามโครงการ
กาหนดมาตรฐานการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นกรอบปฏิบัติในการดาเนิน
ปฏิบัติงานและการนาไปใช้
กิจกรรมครั้งต่อไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

สอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค. – ธ.ค.
58

มีเหตุผล

ธ.ค. 58

มีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว

ธ.ค. 58

มีเหตุผล

ม.ค. 59
เป็นต้นไป

ความรู้คุณธรรม

9. สถานที่ดาเนินโครงการ ณ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
10. งบประมาณในการดาเนินงาน ใช้เงินงบประมาณจากงบคุณธรรมเรียนฟรี 15 ปี เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
1. ได้รับจัดสรรจากทางวิทยาลัย ดังนี้
- ค่าปัจจัยพระสงฆ์ 5 รูปๆละ 500 บาท
เป็นเงิน 2,500 บาท
- ค่าปัจจัยค่าสังฆทานจานวน 5 รูปๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,5๐๐ บาท
2. ค่าดาเนินกิจกรรมนันทนาการ ในการดาเนินกิจกรรมฯ เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
11. ปัญหาและอุปสรรค
11.1 อาจมีอุปสรรคในส่วนของกสภาพอากาศ ในวันปฏิบัติกิจกรรม
๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ทากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีและความรัก
ใคร่ในหมู่คณะ
1๒.2 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรมและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
1๒.๓ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
1๒.4 นักเรียน นักศึกษาเกิดขวัญและกาลังใจในการเรียน
๑3. การติดตามผลประเมินผล
๑3.1 สังเกตการณ์และประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม
13.๒ ตรวจสอบหลังเสร็จการดาเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดาเนินการ

๑4. ผู้เขียนโครงการ

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน

14.1 ลงชื่อ................................................. ประธานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
(นายปริญญา ฝั้นจักรสาย)
14.2 ลงชื่อ................................................. นายก (อวท.) ปี ๕๘
(นายนนท์ตระวรรณ ศรีม่วง)
๑4.3 ความคิดเห็นครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(นายธีรพงษ์ เครือวิเสน)
๑4.๔ ความคิดเห็นหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(นายสิทา จุมปาลี)
๑4.๕ ความเห็นครูที่ปรึกษากิจกรรม อวท.
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(นายสุนทร เหมือนแท้)
๑4.๖ ความเห็นหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(นายวิฑูรย์ จิรัคคกุล)
๑4.๗ ความเห็นรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................
(นายสุวิทย์ สุระกิจ)
ความเห็นผู้อานวยการ
O อนุมัติ

O อื่นๆ ................................................................................................
...............................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(นายจีระพงษ์ แสงวณิช)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลาปาง

