วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
กิจกรรม“อนุรักษวัฒนธรรมภาษาและรูคณุ คาภาษาไทยประจําปการศึกษา 2555”
ฝายกิจการนักศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต
และลักษณะนิสัยที่สอดคลองกับLCE Spirit
วัตถุประสงคที่ 1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมตามรูปแบบการ
พัฒนาอุปนิสัยของวิทยาลัยมีคาที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธที่ดี
วัตถุประสงคที่ 2 นักศึกษาไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
รักษสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมคานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
สนองมาตรฐาน
กลุมตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (สมศ.)
มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (สอศ.)
กลุมตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ
กลุมตัวบงชี้ที่ 26 กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรมประเพณีและทํานุ-บํารุงศิลปวัฒนธรรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนงานกิจกรรมนักศึกษา
ผูรับผิดชอบ
อาจารยกนกพร ศรีคล้ํา , อาจารยจิราภรณ ปรากฏ ,
อาจารยดิษพงศ รวมสวาท และนางสาวเสาวลักษณ โตพลี
ลักษณะโครงการ
โครงการตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาไทย เปนวัฒนธรรมประจําชาติที่มีความสําคัญยิ่ง และเปนสื่อกลางในการติดตอ สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นาสังเกตวาในปจจุบันมีคนใชภาษาไทย
ที่ไมถูกตอง หรือ ไมนา ฟงอยางกวา งขวาง หมวดวิชาภาษาไทย จึงเห็นความจําเปนที่จะนอ มนําให
นักเรียนนักศึกษา รูและตระหนักในความสําคัญของภาษาไทยและรวมมือรวมใจกัน สงเสริม อนุรักษ
และสืบทอดภาษาไทยไวใหงดงาม คงอยูคูชาติไทยตลอดไป
สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรี ไดลงมติในวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให วันที่ 29
กรกฎาคม ของทุกป เปน “วันภาษาไทยแหงชาติ” จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระ
ราชดํา เนิน ไปทรงรว มอภิป รายกับ ผูทรงคุ ณ วุ ฒิทางภาษาไทย คณะอั ก ษรศาสตรฯ จุฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับปญหาการใชภาษาไทย ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถในดานภาษาไทยความสน
พระราชหฤทัย และความหว งใยที่มีตอ ภาษาไทยกระทรวงศึก ษาธิการ จึงขอความรวมมือ ใหทุก
สถานศึก ษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ อยา งพรอมเพรียงกัน วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิศ วกรรมแหลมฉบัง จึง ไดกํา หนดจัดกิจกรรม เนื่อ งในวันภาษาไทยแหงชาติ เปนประจํา ทุก ป
การศึกษา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ผูทรงเปนปราชญ และนักภาษาไทย
2.2 เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของภาษาไทย
2.3 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชภาษาไทย ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
2.4 เพื่อให นักศึกษารูจักอนุรักษวัฒนธรรมทางภาษาไทย
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
1.รอยละ 100 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบังไดเขารวมโครงการ

2.จํานวนโครงการและกิจกรรมที่ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามฯตามเปาหมายของวิทยาลัยที่
รอยละ85
3. โครงการและกิจกรรมที่อนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม เปนไปตามเปาหมายของ
วิทยาลัยรอยละ85
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาไดแสดงความสามารถในการสงผลงานเขารวมการแขงขัน พรอมตระหนักถึง
ความสําคัญของกิจกรรม “วันภาษาไทยแหงชาติ” มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยและรําลึกถึงพอขุน
รามคําแหงผูคิดคนอักษรภาษาไทย
4. กิจกรรมระยะเวลาสถานที่และผูรับผิดชอบ
ที่

กิจกรรมสามารถไปสู
ความสําเร็จตามตัวบงชี้

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สถานที่

1. จั ด ทํ าโ คร งก าร แล ะข อ 12-17 ก.ค. 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อนุมัติโครงการ
วิศวกรรมแหลมฉบัง
2. จัดประชุมเพื่อเตรีย มความ
พรอมและมอบหมายหนาที่
3.
4.

ประชาสัมพันธโครงการ
ดําเนินกิจกรรม

5. ประเมินผลโครงการ

18 ก.ค. 2555

27 ก.ค. 2555
1 ส.ค. 2555
8 ส.ค. 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยี
วิศวกรรมแหลมฉบัง

ผูรับผิดชอบ
นางสาว
เสาวลักษณ
โตพลี
นายชนินทร
เฉลิมสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยี คณะกรรมการ
วิศวกรรมแหลมฉบัง ดําเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยี คณะกรรมการ
วิศวกรรมแหลมฉบัง ดําเนินงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยี คณะกรรมการ
วิศวกรรมแหลมฉบัง ดําเนินงาน

5. งบประมาณที่ใช
5.1 งบประมาณของสถานศึกษา 1,736บาท
(จากแผนงานงบประมาณประจําปการศึกษา 2555ฝายกิจการนักศึกษา)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ใช
ของ
จากภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น
สถานศึกษา
600
300
200
100
600
300
200
100

1 คาของรางวัลการประกวดคัดลายมือ
- รางวัลที่ 1
- รางวัลที่ 2
- รางวัลที่ 3
2 คาของรางวัลการแขงขันตอบปญหา
ภาษาไทย
- รางวัลที่ 1
- รางวัลที่ 2
- รางวัลที่ 3
3 คาใบเกียรติบัตรจํานวน9 คน
4 คาประชาสัมพันธ สรุปโครงการ และอุปกรณ
เบ็ดเตล็ด
รวมจํานวนเงิน

36
500

36
500

1,736

1,736

6. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
รอ ยละ 85 ของนัก ศึก ษาที่เ ขา การสังเกต/ การตรวจสถิติ แบบการสังเกต / แบบ
กิจกรม
เอกสาร
บันทึกสถิติ
ความพึ งพอใจของบุค ลากรที่ การสํารวจความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
เขารวมกิจกรรม

7. การอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ........................................
(นางสาวเสาวลักษณ โตพลี)
เลขานุการโครงการ
ลงวันที่......../......../........

ลงชื่อ........................................
(นางสาวกนกพร ศรีคล้ํา)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงวันที.่ ......./......../........

ลงชื่อ........................................
(นางสาวจิราภรณ ปรากฎ)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงวันที่......../......../........

ลงชื่อ........................................
(นายดิษพงศ รวมสวาท)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลงวันที.่ ......./......../........

ลงชื่อ........................................
(นายชนินทร เฉลิมสุข)
ผช.ผอ.ฝายกิจการนักศึกษา
ลงวันที่......../......../........

ลงชื่อ........................................
(นางสาววราลี วนาสันตกุล)
ผูจัดการ
ลงวันที.่ ......./......../........
ลงชื่อ........................................
(ดร.สุภาพร ธรรมศิร)ิ
ผูอํานวยการ
ลงวันที.่ ......./......../........

