คานา
โครงการชมรมวิชาชี พอิ สระเป็ นชมรมที่ เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ป่าชายเลน ซึ่ งอยู่ในสังกัดวิชาชี พ
การเลขานุ การ โดยต้องการให้นักเรี ย นนักศึ ก ษาได้เรี ยนรู ้ วิธีก ารต่าง ๆ ในการปลูก ป่ า และได้รับความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากวิทยากร เป็ นการเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้เกิดมีจิตสานึ กในการอนุ รักษ์
ป่ าและทรัพยากรธรรมชาติ
ในการนี้ ต้อ งขอขอบพระคุ ณ คณะอาจารย์ ชมรมวิ ช าชี พ การเลขานุ ก ารทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ใ ห้
คาแนะนาและคาปรึ กษาที่ดี และขอขอบพระคุ ณ คณะวิทยากรทุกท่านที่ได้รับคาบรรยายความรู ้ ต่าง ๆ และ
ยังให้ความร่ วมมือกับโครงการนี้เป็ นอย่างดีอีกด้วย

(นายวิศวะ นทีธร)
ประธานชมรมวิชาชีพอิสระ

สารบัญ
เรื่อง
แผนงาน/โครงการ
คาสัง่ มอบหมาย
มีการประชุม
การประชาสัมพันธ์
กาหนดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม
สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรม
งบประมาณ
การประเมินผล
ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม
แบบแสดงความคิดเห็น
สรุ ปรายงานผล
ภาคผนวก สรุ ปผลเชิงวิจยั

หน้า
1
8
15
25
27
28
29
33
34
35
36
47

1. แผนงานโครงการ
โครงการที่ได้รับอนุมตั แิ ล้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การ อธท. หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
วันที่ 7 มกราคม 2554
เรื่อง เสนอและขออนุญาตดาเนินโครงการ "พลิกฟื้ น ผืนป่ า"
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ด้ว ยชมรมวิ ช าชี พ การเลขานุ ก าร และชมรมอนุ รั ก ษ์ป่ า ได้จัด ท าโครงการ "พลิ ก ฟื้ น ผื น ป่ า "
เพื่ อ เสริ มสร้ า งให้ นัก ศึ ก ษามี จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ป่ าชายเลน ในการนี้ ชมรมฯ จึ ง ใคร่ ข อเสนอโครงการ
"พลิกฟื้น ผืนป่า" ที่จะจัดขึ้น ณ สวนอุทยานสิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
โดยนานักศึ กษา ชมรมวิชาชี พ การเลขานุ การ และ ชมรมอิ สระ “อนุ รักษ์ป่า” เข้าร่ วมกิ จกรรมตามวันและเวลา
ดังกล่าว ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อ
1. โปรดพิจารณาอนุมตั ิโครงการ
2. หากเห็นชอบขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
3. ขออนุญาตใช้รถบัสของวิทยาลัยฯ นานักศึกษาจานวน 50 คน เข้าร่ วมกิจกรรม
อนุรักษ์ป่า ในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 13.00 น.
(นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี เพ็ง)
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายเกษม ถมวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม

(นางส่ งศรี ศรี เงินยวง)
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป

(นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง)
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

(นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว)
ครู ที่ปรึ กษาองค์การ
(นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา
(นายระวิ ดาบทอง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

โครงการพัฒนาคนดีและมีความสุข
1. ชื่อโครงการ

"พลิกพื้น ผืนป่ า"

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

3. หลักการและเหตุผล
ด้วยชมรมวิช าชี พ การเลขานุ ก าร เล็งเห็ นความส าคัญของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ควรรั ก ษาไว้
ให้ค งอยู่ ดังนั้น ชมรมฯ จึ งได้จดั โครงการ “พลิ กฟื้ น ผืนป่ า” เพื่ ออนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ ด้วยการ
ปลู ก ป่ าชายเลน เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ นัก ศึ ก ษาตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่ า ความส าคัญ ของระบบนิ เ วศน์ ข อง
ป่ าชายเลน ซึ่ งหลังจากเหตุการณ์วนั ที่ 26 ธันวาคม 2546 เมื่อ 6 ปี ที่แล้วหรื อที่เรี ยกกันว่า สึ นามิ ซึ่ งเป็ น
ภัยที่ทาให้ระบบนิเวศน์ของป่ าชายเลนหรื อป่ าโกงกางเกิดความเสี ยหายและสู ญเสี ยอย่างมาก ป่ าชายเลนนับเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนต้องอนุรักษ์ไว้คู่กบั จังหวัดภูเก็ตสื บไป
ความส าคัญ อี ก ประกาศหนึ่ งของป่ าชายเลน คื อ ช่ ว ยให้ ร ะบบนิ เ วศน์ ภ ายในท้ อ งทะเล
อุดมสมบูรณ์ และยังส่ งเสริ มเกี่ ยวกับการศึกษาเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับป่ าชายเลนและที่สาคัญยังช่ วยลดภาวะโลกร้ อน
ซึ่ งจะส่ งผลดีให้กบั สิ่ งมีชีวติ และธรรมชาติอื่น ๆ
4. วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษามีจิตสานึกและเห็นถึ งความสาคัญของป่ าชายเลน
2 เพือ่ รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติเ และระบบนิเวศน์ของป่ าชายเลน
3 เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้วิธีการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ และการปลูกป่ าชายเลน
5. เป้าหมาย (ผลผลิต/ Output)
ด้านปริมาณ
นักศึกษาแผนกการเลขานุการ จานวน 50 คน
เข้าร่ วมกิจกรรม
ด้านเชิงคุณภาพ
นักศึกษาแผนกการเลขานุการ จิตสานึกใน
การอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (Outcome)
นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการเข้าร่ วมกิจกรรม
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 80
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ (Outcome)
แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อส่ วนรวม
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
7. กิจกรรม

ระหว่างวันที่ 7 - 24 มกราคม 2554

ปลูกป่ าชายเลน

8. การดาเนินการ
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงาน
3. ประชุมคณะกรรมการ
4. ประชาสัมพันธ์
5 . ดาเนินงานตามโครงการ
6. สรุ ปผลการดาเนินโครงการ

ช่วงระยะเวลาดาเนินงาน
7 มกราคม 2554
12 มกราคม 2554
20 มกราคม 2554
21 มกราคม 2554
24 มกราคม 2554
26 มกราคม 2554

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
โครงการที่ได้รับอนุมตั ิ
กิจกรรมปลูกป่ า
รายงานการประชุม
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
รายงานสรุ ปผลโครงการ

9. สถานที่ได้ที่ดาเนินการ ณ สวนอุทยานสิ ริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
10. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

 ใช้เงินบารุ งการศึกษา (เงินกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา)
 อื่น ๆ ระบุ.....................................................................

รายการ
1. ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
2. ค่าใช้สอย
- ค่าจัดกระเช้าของขวัญ
รวม

จานวนเงิน

หมายเหตุ

300
400
700

10. ปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี –
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 นักเรี ยน นักศึกษามีจิตสานึกและเล็งเห็นความสาคัญเกี่ยวกับป่ าชายเลน
12.2 นักเรี ยน นักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับป่ าชายเลน
12.3 นักเรี ยน นักศึกษามีวธิ ีการในการปลูกป่ าชายเลน
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13. การติดตามประเมินผล
- จากการสังเกตการณ์เข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
- แบบสอบถาม
(นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี เพ็ง)
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายเกษม ถมวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม
(นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง)
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

(นางส่ งศรี ศรี เงินยวง )
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว)
ครู ที่ปรึ กษาองค์การ
(นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา

ความเห็นรองผู้อานวยการ ........................................................................................
(นายระวิ ดาบทอง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
ความเห็นผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก…………………………………………….…….
(นายมานิตย์ อักษรกุล)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

2. คาสัง่ มอบหมายงาน
คาสัง่ แต่งตัง้ มอบหมายหน้าที่

คาสั่งองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ “พลิกฟื้น ผืนป่า”
--------------------------ด้ว ยวิท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษาภู เ ก็ ต โดยชมรมวิ ช าชี พ เลขานุ ก ารและชมรม ก าหนดจัด โครงการ
“พลิกฟื้น ผืนป่า” ในวันที่ 24 มกราคม 2552 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ สวนอุทยานสิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์
ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการฝ่ ายต่าง ๆ ดังนี้
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. นายเกษม
ถมยวัฒน์
2. นางส่ งศรี
ศรี เงินยวง
3. นางสุ กญั ญา ตันตระสกุลวงศ์
4. นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์
5. นางสาวทรรศิดา เสี ยงหย่อง
1. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1.1 นายวิศวะ
นทีธร
1.2 นางสาวจุฑารัตน์
บารุ ง
1.3 นางสาวศิญาภรณ์
บารุ งผล
1.4 นางสาวศิราภรณ์
ตนคลัง
1.5 นางสาววรพรรณ
เศษชนะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1.
2.
3.
4.

ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมล
จัดเตรี ยมคากล่าวเปิ ดกล่าวรายงาน
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้แก่ผสู ้ นใจรับทราบ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้วทิ ยาลัยฯ ทราบ
2. คณะกรรมการ...
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2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
2.1 นางสาวกิติยา
พรหมรักษ์
2.2 นางสาวสมฤดี
พุม่ ทอง
2.3 นางสาวอุบลรัตน์
กุมารน้อย
2.4 นางสาวศิราภรณ์
ตนตนคลัง
2.5 นางสาววรพรรณ
เศษชนะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ติดต่อสถานที่ที่จะไปจัดโครงการ
2. เขียนป้ ายข้อความโครงการ
3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
3.1 นางสาวรุ่ งทิพย์
ศรี เพ็ง
3.2 นางสาวพัชนี
ณ หนองคาย
3.3 นางสาวศิราภรณ์
ตนคลัง
3.4 นางสาวโสรยา
ช่วยทอง
3.5 นางสาวสุ จิตรา
สิ งฆาฬะ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ทาการประชาสัมพันธ์โครงการ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทราบ
2. ทาหน้าที่พิธีกรตลอดการจัดโครงการ
4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
4.1 นางสาวปรานอม
วงศ์ม่าน
ประธาน
4.2 นางสาวเกสสุ ดา
ศรี โพธิ์
กรรมการ
4.3 นางสาวพรแพร
ชูมาก
กรรมการ
4.4 นางสาวนา
ผงทอง
กรรมกร
4.5 นางสาวพรรณี
ชนิด
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทาแฟ้ มลงชื่อของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
2. จัดทาเอกสารที่ใช้ในการเข้าร่ วมกิจกรรม
3. สรุ ปรายชี่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการให้ชมรมฯ ทราบ
5. คณะกรรมการ...
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5. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี ประกอบด้วย
5.1 นางสาวฐิติพร
รอดคุม้
5.2 นางสาวโสรยา
ช่วยทอง
5.3 นาางสาววรพรรณ เศษชนะ
5.4 นางสาวสุ จิตรา
สิ งฆาฬะ
5.5 นายวิศวะ
นทีธร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการละเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดทาบัญชีรับ - จ่ายในโครงการ
2. เบิกจ่ายเงินให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
6.1 นางสาวพรพรรณ
การะเกต
6.2 นางสาวจุฑารัตน์
บารุ ง
6.3 นางสาวศิญาภรณ์
บารุ งผล
6.4 นางสาวนวลพรรณ
ศิริกุล
6.5 นางสาวสุ วรรณณี
ทองมาลี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. จัดเตรี ยมแบบประเมินผล
2. แจกแบบสอบถาม สรุ ปรายงานประเมินผล และสรุ ปรายงานการจัดกิจกรรมรายงาน
ต่อสถานศึกษา
3. สรุ ปข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ขอให้ผทู ้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิ บตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้
เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

(นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง
นายยกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

3. มีการประชุม
มีหลักฐานการประชุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การ อธท. หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
วันที่ 15 มกราคม 2554
เรื่อง ขออนุญาตประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ “พลิกฟื้ น ผืนป่ า”
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ด้วยชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ ได้กาหนดจัดโครงการ “พลิ กฟื้ น ผืนป่ า” ประจาปี การศึกษา
2551 ในวันที่ 24 มกราคม 2552 ณ สวนอุทยานสิ ริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ เพื่อให้การเตรี ยมการฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
จึ ง ขออนุ ญ าตประชุ ม คณะการด าเนิ น งานตาม โครงการ ในวั น ที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น
ณ ห้องกิจกรรม อาคารราษฎร์ - รัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี เพ็ง)
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายเกษม ถมวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม
(นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง)
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

(นางส่ งศรี ศรี เงินยวง)
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว)
ครู ที่ปรึ กษาองค์การ
(นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา
(นายระวิ ดาบทอง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

ระเบียบวาระการประชุม เพื่อเตรียมการในการจัดโครงการ พลิกฟื้น ผืนป่า
ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องกิจกรรม อาคารราษฎร์ - รัฐ วิทยาลัยอาชีวาศึกษาภูเก็ต
-----------------ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / เรื่ องการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงานตามคาสั่ง
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ๆ
...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การ อธท. หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
วันที่ 17 มกราคม 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรี ยน ครู ที่ปรึ กษาชมรม และคณะกรรมการชมรมวิชาชีพเลขานุการ
ด้วยชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ กาหนดจัดโครงการ “พลิ กฟื้ น ผืนป่ า” ประจาปี การศึกษา 2553
ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554 ณ สวนอุทยานสิ ริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ ชมรมฯ จึ ง ใคร่ ข อเชิ ญ คณะกรรมการด าเนิ น งานตามโครงการประชุ ม พร้ อ มกัน
ในวันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกิจกรรม อาคารราษฎร์ - รัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าประชุมโดยพร้อมเพรี ยงกัน

(นายวิศวะ นทีธร)
ประธานชมรมวิชาชีพอิสระ

(นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี เพ็ง)
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ / การจัดการทัว่ ไป

(นายเกษม ถมยวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม

รายชื่อผู้เข้าประชุม
เรื่อง การจัดโครงการ “พลิกฟื้น ผืนป่า”
วันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องกิจกรรม อาคารราษฏร - รัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

ชั้น / แผนก

หมายเหตุ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การ อธท. หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
วันที่ 21 มกราคม 2554
เรื่อง ส่ งรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ “พลิกฟื้ น ผืนป่ า”
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตามที่ ชมรมวิช าชี พ การเลขานุ ก าร ได้จดั ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นโครงการ “พลิ ก ฟื้ น
ผืน ป่ า” เมื่ อ วั นที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้อ งกิ จ กรรม อาคารราษฎร์ – รั ฐ วิ ทยาลั ย
อาชีว ศึก ษาภูเก็ ต บัดนี้ การประชุ ม ครั้ งดัง กล่ า ว ได้เสร็ จสิ้ นเรี ย บร้ อยแล้ว ชมรมวิชาชี พ การเลขานุ ก าร
จึงใคร่ ขอส่ งรายงานการประชุม ตามเอกสารดังแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายวิศวะ นทีธร)
ประธานชมรมวิชาชีพอิสระ
(นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี เพ็ง)
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายเกษม ถมวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม

(นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว)
ครู ที่ปรึ กษาองค์การ

(นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง)
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
(นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา

(นายระวิ ดาบทอง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

รายงานการประชุม คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
ครั้งที่ 1 / 2554
วันที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องกิจกรรม อาคารราษฎร์ - รัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
--------------------ผู้เข้าประชุม
1. นายเกษม
2. นางส่ งศรี
3. นางอภิญญา
4. นางสาวรุ่ งทิพย์
5. นายวิศวะ
6. นางสาวจุฑารัตน์
7. นางสาวศิญาภรณ์
8. นางสาวศิราภรณ์
9. นางสาววรพรรณ
10. นางสาวนวลพรรณ
11. นางสาวสวรรณรี

ถมยวัฒน์
ศรี เงินยวง
กีรติสุวครธ์
ศรี เพ็ง
นทีธร
บารุ ง
บารุ งผล
ตนคลัง
เศษชนะ
ศิริกุล
ทองมาลี

ครู ที่ปรึ กษา
ครู ที่ปรึ กษา
ครู ที่ปรึ กษา
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
ประธานชมราวิชาชีพอิสระ
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ทะเบียน
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์

ผู้ไม่เข้าประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.
ประธานที่ประชุม ครู เกษม ถมยวัฒน์ กล่าวเปิ ดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การจัดโครงการ “พลิกฟื้ น ผืนป่ า”
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ ได้จดั โครงการชมรมอิสระ ซึ่งทางชมรมวิชาชีพได้จดั โครงกี่
พลิกฟื้ น ผืนป่ า เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษา ได้เข้าร่ วมกิจกรรมและได้ ความรู ้ต่าง ๆ เกี่ยวกับป่ าชายเลนในครั้งนี้
1.2 การเข้าร่ วมกิจกรรมโครงการ พลิกฟื้ น ผืนป่ า
สาหรับการจัดกิจกรรมวิชาชี พการเลขานุการในครั้งนี้ ทางชมรมได้จดั โครงการ พลิกฟื้ น ผืน
ป่ าขึ้น โดยมีนกั ศึกษาระดับ ปวส. 1 การจัดการทัว่ ไป และระดับ ปวส.2 การเลขานุการ จานวน 50 คน เพื่อ
ได้รับความรู ้ต่าง ๆ จากโครงการนี้
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเพื่อพิจารณา / เรื่ องเสนอที่ประชุมทราบ
- การมอบหมายหน้าที่คณะดาเนินงาน
ประธานที่ประชุ ม มอบหมายให้ นายวิศวะ นทีธ ร ประธานชมรมอิ สระท าหน้าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นงานต่ อ เพื่ อมอบหมายหน้า ที่ ใ ห้ค ณะกรรมการได้ป ฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ ห้ค รบถ้วนถู ก ต้อง
ตามคาสัง่
ในการจัดโครงการในครั้ งนี้ มี ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ เป็ นนักศึ กษาชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ
รวมทั้งครู ที่ปรึ กษา รวมทั้งสิ้ น จานวน 50 คน
ชมรมฯ ได้จดั ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นโครงการในครั้ งนี้ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว จึ ง
ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบตั ิหน้าที่เต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลที่ดีแก่ทางวิทยาลัยฯ
ระเบียบวาระที่ 5
- ไม่มี -

เรื่ องอื่น ๆ

เลิกประชุม 14.00 น.
(นางสาวศิญาภรณ์ บารุ งผล)
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

(นายเกษม ถมยวัฒน์)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

4. มีการประชาสัมพันธ์
มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การ อธท. หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
วันที่ 19 มกราคม 2554
เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
เรี ยน ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
ด้วยชมรมวิชาการเลขานุ การ ได้จดั โครงการ “พลิ กฟื้ น ผืนป่ า” ในวันที่ 24 มกราคม 2554
ณ สวนอุทยานแห่งชาติ สิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ ชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ
จึงใคร่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ ในวันที่ 20 มกราคม 2554 ตามข้อความ ดังนี้
ด้ ว ยชมรมวิ ช าชี พ ก ารเล ขานุ ก าร ได้ จั ด ท าโค รงกา ร “พลิ ก ฟื้ น ผื น ป่ า ”
ในวันที่ 24 มกราคม 2554 ณ สวนอุทยานแห่ง ชาติ สิริกิติ์ ท่าฉัต รไชย อ าเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต
ชม รม ฯ จึ ง ขอ เชิ ญ นั ก ศึ ก ษ าที่ สน ใจ เข้ า ร่ ว ม โค รง กา ร “พลิ ก ฟื้ น ผื น ป่ า ”
ไปลงชื่อ เข้าร่ว มโครงการฯ ได้ที่ ห้อ งกิจ กรรม อาคาร ราษฎร์ - รัฐ วิทยาลัยอาชีว ศึก ษาภูเ ก็ต
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2554
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายวิศวะ นทีธร)
ประธานชมรมวิชาชีพอิสระ

(นายเกษม ถมวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม

(นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา

ประกาศ
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
ด้ ว ยชมรมวิ ช าชี พ การเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท า
โครงการ“พลิกฟื้นผืนป่า” ในวันที่ 24 มกราคม
2554 ณ สวนอุทยานแห่งชาติ สิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ชมรมฯ จึ ง ขอเชิ ญ นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการ“พลิ ก ฟื้ น ผื น ป่ า ” ไปลงชื่ อ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ ได้ที่ห้องกิจกรรม อาคาร ราษฎร์ - รัฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 23
มกราคม 2554

5. กาหนดกิจกรรมหรือเกณฑ์
การแข่งขัน มีเอกสารตามข้อกาหนด

กาหนดโครงการ พลิกฟื้น ผืนป่า
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ณ สวนอุทยานแห่งชาติสิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554
--------------------เวลา

07.30
08.00
09.15
10.30
11.00
12.00
13.00

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

-

นักศึกษามาพร้อมกันที่วทิ ยาลัยฯ
ออกเดินทางจากวิทยาลัยฯ
พิธีเปิ ดและบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรอุทยานแห่งชาติฯ
นักศึกษาเดินสารวจและศึกษาบริ เวณโดยรอบป่ าชายเลน
รับประทานอาหารเที่ยง
ปลูกต้นกล้า ที่สวนป่ าริ มน้ า
เดินทางกลับวิทยาลัยฯ


หมายเหตุ การปลูกต้นกล้า จะเริ่ มปลูกเวลา 12.00 น. เนื่ องจากรอให้น้ าทะเลขึ้นท่วมพื้นสาหรับปลูก

6. การจัดกิจกรรม
มีหลักฐานการจัดกิจกรรม

ที่ ศธ 0644.12 /

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
9 มกราคม 2554

เรื่ อง ขออนุญาตใช้สถานที่ปลูกป่ าชายเลน
เรี ยน หัวหน้าศูนย์ศึกษาและวิจยั อุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต
ด้วยชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ วิทยาลัยอาชี วศึกษาภูเก็ต จะจัดโครงการ "พลิ กฟื้ น ผืนป่ า"
ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554 ณ สวนอุทยานแห่งชาติ สิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการในครั้งนี้ จานวน 50 คน
ในการนี้ วิ ท ยาลัย ฯ จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ ขออนุ ญ าตใช้ส ถานที่ สวนอุ ท ยานสิ ริ กิ ต์ ิ ท่ า ฉัต รไชย
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในการจัดโครงการ “พลิ กฟื้ น ผืนป่ า” โดยการร่ วมกันปลูกกล้าไม้ ในวันเสาร์
ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิตย์ อักษรกุล)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 - 7621 – 4818 ต่อ 701
โทรสาร : 0 – 7621- 1090
Website : www.dovepvc.moe.go.th
E-mail : dovepvc@hotmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : phuket03

ที่ ศธ 0644.12 /

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
9 มกราคม 2554

เรื่ อง ขอความอนุเคราะห์ตน้ กล้าไม้
เรี ยน หัวหน้าหน่วยงานส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และพัฒนาทรัพยากรป่ าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
ด้วยชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ วิทยาลัยอาชี วศึกษาภูเก็ต จะจัดโครงการ "พลิ กฟื้ น ผืนป่ า"
ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554 ณ สวนอุทยานแห่งชาติ สิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษามีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ป่าชายเลน
โดยมีนกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการในครั้งนี้ จานวน 50 คน
ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ตน้ กล้าไม้ จานวน 80 ต้น เพื่อนาไปปลูก
ณ สวนอุทยานสิ ริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
จึงเรี ยนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิตย์ อักษรกุล)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 - 7621 – 4818 ต่อ 701
โทรสาร : 0 – 7621- 1090
Website : www.dovepvc.moe.go.th
E-mail : dovepvc@hotmail.com
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : phuket03

7. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

ที่ ศธ 0644.12 / พิเศษ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
9 มกราคม 2554

เรื่ อง ขออนุญาตนานักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ “พลิกฟื้ น ผืนป่ า”
เรี ยน ผูป้ กครอง นาย/นางสาว.......................................................................................
เนื่ องจากชมรมวิชาชี พการเลขานุ การ วิทยาลัยอาชี วศึ กษาภูเก็ต ได้จดั ทาโครงการ "พลิ กฟื้ น
ผืนป่ า" ในวันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ สวนอุทยานสิ ริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย
อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อทากิจกรรมข้างต้น
ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงเรี ยนมาเพื่ออนุญาตให้ นาย / นางสาว........................................................
นักศึกษาชั้น .............................แผนกวิชา..................................................ซึ่ งเป็ นนักศึกษาในการปกครอง
ของท่านเข้าร่ วมโครงการครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายระวิ ดาบทอง)
รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
งานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา ฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
โทรศัพท์ : 0 - 7621 – 4818 ต่อ 701
โทรสาร : 0 – 7621- 1090
แบบตอบรับ
ข้าพเจ้าผูป้ กครองของ นาย/นางสาว........................................................................................
นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป  อนุญาต  ไม่อนุญาต ให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
ปลูกป่ าชายเลนในวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2552
ลงชื่อ......................................................
ผูป้ กครอง

รายชื่อนักศึกษา ปวส.1 กจ.
การเข้าร่วมกิจกรรม"ปลูกป่าชายเลน
วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554
เวลา 08.00 - 12.00 น.
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ลายมือชื่อ
1
นางสาววรรพรรณ
เศษชนะ
2
นายวิศวะ
นทีธร
3
นางสาวรุ่ งทิพย์
ศรี เพ็ง
4
นางสาวเกศสุ ดา
ศรี โพธิ์
5
นางสาวพรแพร
ชูมาก
6
นางสาวฐิติพร
รอดคุม้
7
นางสาวจุฑารัตน์
บารุ ง
8
นางสาวปรานอม
วงศ์ม่าน
9
นางสาวอุบลรัตน์
กุมารน้อย
10
นางสาวโสรญา
ช่วยทอง
11
นางสาวศิญาภรณ์
บารุ งผล
12
นางสาวนิรชา
ผงทอง
13
นางสาวพรรณี
ชนิด
14
นางสาวสมฤดี
พุม่ ทอง
15
นายอานนท์
จักรแก้ว
16
นางสาวกิตติยา
พรหมรักษ์
17
นางสาวพรพรรณ
การะเกตุ
18
นางสาวสุ จิตรา
สิ งฆาฬะ
19
นางสาวพัชณี
ณ หนองคาย
20
นางสาวศิราภรณ์
บารุ งผล

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา ปวช.2/2 กล
การเข้าร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าชายเลน"
24 มกราคม 2554
เวลา 08.00 - 12 .00
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ -นามสกุล
นายบุญฤทธิ์
แซ่เอี่ยว
นางสาวสุ พชั ชา
พุ่มพัว
นางสาวศิริรัตน์
มีเพียร
นายนฤพล
นาควัชระ
นางสาวชลธิ ชา
สามารถ
นางสาวลดารัตน์
ม่วงรัก
นางสาวนัยนา
ทองแก้ว
นางสาวจันทร์เพ็ญ
วงศ์นาคพันธ์
นางสาวอารยา
สุ ทธิ การ
นางสาวนันทนา
ภักดี
นางสาววารุ ณี
หย่าหลง
นางสาวมลธิ รา
ช่วยทอง
นางสาวรัชนก
แกมทอง
นางนิตยา
คหาปนะ
นางสาวณัฐนิช
สายหล้า
นางสาวศศิวิมล
แก้วสง่า
นางสาวสุ วรรณณี
ทองมาลี
นางสาวไอลดา
ระวังชา
นายณัฐวุฒิ
สุ ขประดิษฐ์
นางสาวพิมลักษณ์
บารุ งนา
นางสาววิลาสิ นี
ศรี ประเสริ ฐ
นางสาวชลิตา
หิ รัญรัตน์
นางสาวจรัสพร
หนูวงศ์
นางสาวพัชริ นทร์
วงศ์อุ่น
นายอดิศกั ดิ์
ยูนุส
นางสาวนวลพรรณ
ศิริกลุ
นางสาวนภัส
เอ่งฉ้วน

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รายชื่อนักศึกษา ปวช. 2/1 กล
การเข้าร่วมกิจกรรม " ปลูกป่าชายเลน"
24 มกราคม 2554
เวลา 08.00 - 12.00
ลาดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ลายมือชื่อ
1
นางสาวฉันท์ชนิด
ชิดเชี่ยว
2
นางสาวนุชณี
ปุยอรุ ณ
3
นางสาวสุ วริ ดา
ไชยดี
4
นางสาวขนิษฐา
วาระเพียง
5
นางสาวอุทยั รัตน์
แก้วรักษา
6
นางสาวเนตรดาว
ฝอยแก้ว
7
นางสาวธัญญลักษณ์
นองสิ นธุ์
8
นางสาวธนาภรณ์
ภิญโญ
9
นางสาวมลฑิยา
ชัยคาภา
10
นางสาวอัจฉรา
ยาน้ าคา
11
นางสาวนาพร
แซ่ซวั่
12
นางสาวกมลพทิพย์
นุย้ ธิติกุล
13
นางสาวนัฐวรรณ
แซ่หลิม
14
นางสาวเนตรชนก
ช่างเหล็ก
15
นางสาวอริ ญญา
สมบูรณ์
16
นางสาววิชุดา
ศรี รัตนื
17
นางสาวทัศนีย ์
กาวิเศษ
18
นางสาวกันทริ กา
คาภักดี
19
นางสาวจันดาพร
มามุย้
20
นางสาวศิริพร
สุ ชญา
21
นางสาววาสนา
เกิดทวี
22
นางสาวกาญจนา
ณ พัทลุง
23
นางสาววิภชั ชา
โชคเกื้อ
24
นางสาวสุ พตั รา
สุ วรรรภุตรี
25
นายศักดินนั ท์
ถิ่นเกาะยาว

หมายเหตุ

8. งบประมาณ
มีหลักฐานการใช้จา่ ย

บัญชีรายรับ - รายจ่าย
บัญชีรายรับ - รายจ่ายในโครงการพลิกฟื้น ผืนป่า
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
------------------------------------รายรับ
- เงินบารุ งการศึกษา (เงินกิจกรรมนักศึกษา)

700.-

- ค่าวัสดุในการจัดกระเช้า
- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ
- ค่าน้ าแข็ง
รวมรายจ่าย

120.300.25.700.-

รายจ่าย

หมายเหตุ มีบิลเงินสด

แนบหลักฐานใบขอซื้อ
แนบหลักฐานในสาคัญรับเงิน

9. การประเมินผล
เครื่องมือประเมินการจัดกิจกรรม
มือ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปลูกป่าชายเลน
ณ สวนอุทยานสิริกิติ์ ท่าฉัตรไชย
ตอนที่ 1
เพศ
 หญิง
 ชาย
สถานภาพ  นักเรี ยน/นักศึกษา  ครู อาจารย์  เจ้าหน้าที่
ตอนที่ 2

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ “พลิกฟื้ น ผืนป่ า”
รายการ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

1. การเตรี ยมความพร้อมโดยทัว่ ไป
2. ระยะเวลาในการเดินทางไปปลูกป่ า
3. ความเหมาะสมของสถานที่
4. ระยะเวลาในการปลูกป่ า
5. จานวนพันธุ์ไม้เพียงพอต่อนักศึกษา
6. การให้คาแนะนาของวิทยากร
7. ความร่ วมมือของนักศึกษา
8. การแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าเหมาะสม
9. พฤติกรรมโดยรวมของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
10. การดาเนินงานในภาพรวมมีความเหมาะสม

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

10. ข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม
สรุปข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม

สรุปข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรม
โครงการ “พลิกฟื้น ผืนป่า”
ดาเนินการโดย ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ
องค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
-----------------------------------

ที่
1
2
3

รายการ
เป็ นกิจกรรมที่ดี และอยากให้มีโครงการนี้ อีก
ปริ มารพันธุ์ไม้ที่ปลูกน้อยเกินไป
เวลาในการดาเนินกิจกรรมน้อยเกินไป

แบบประเมินที่ประเมินแล้ว
และได้เขียนข้อเสนอแนะ

รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรม
โครงการ "พลิกฟื้น ผืนป่า"
วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2524
............................................................
ชื่อโครงการที่ประเมิน

โครงการพลิกฟื้ น ผืนป่ า

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผน
ดาเนินการโครงการ “พลิกฟื้ น ผืนป่ า” และจัดโครงการครั้งต่อไป

วิธีการประเมิน
1. ประเมินผลจากนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรม พลิกฟื้ น ผืนป่ า จานวน 50 คน
2. กาหนดและสร้างเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการประเมินเป็ นแบบสอบถามซึ้ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปลูกป่ าชายเลน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. เก็บ รวบรวมข้อมู ล แจกแบบสอบถามให้แก่ นัก ศึ ก ษาที่ เข้าร่ วมโครงการ จานวน 50 ชุ ด
ได้กลับคืนมา 50 ชุด เป็ นฉบับที่สมบูรณ์ใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (%)
2. วิเคราะห์ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดโครงการ พลิ กฟื้ น ผืนป่ า ครั้ งนี้ โดยใช้ค่าเฉลี่ ย และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
5
หญิง
45
รวม
50

ร้อยละ
10
90
100

จากตางรางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
และเป็ นเพศหญิงจานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 90
ตารางที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
จานวน
นักเรี ยน/นักศึกษา
50
ครู อาจารย์
0
เจ้าหน้าที่
0
รวม
50

ร้อยละ
100
0
0
100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 50 คน คิด
เป็ นร้อยละ 100

-3–

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทาโครงการ พลิกฟื้ น ผืนป่ า ครั่งนี้ ใช้แปลความหมายค่าเฉลี่ย ( x ) ดังนี้
x

ความหมาย

1.00 – 1.49
น้อยที่สุด

1.50 – 3.49
น้อย

2.50 – 3.49
ปานกลาง

3.50 - 4.49
มาก

4.50 - 5.00
มากที่สุด

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรายการข้อคาถามกิจกรรมโครงการ พลิก
ฟื้ น ผืนป่ า ครั้งนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ
การเตรี ยมความพร้อมโดยทัว่ ไป
ระยะเวลาในการเดินทางไปปลูกป่ า
ความเหมาะสมของสถานที่
ระยะเวลาในการปลูกป่ า
จานวนพันธุ์ไม้เพียงพอต่อนักศึกษา
การให้คาแนะนาของวิทยากร
ความร่ วมมือของนักศึกษา
การแต่งกายของนักศึกษาในความเหมาะสม
พฤติกรรมโดยรวมของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
การดาเนินงานโดยภาพรวมมีความเหมาะสม

N = 50
SD
x
3.92 1.90
3.86 1.88
4.22 1.96
3.84 1.88
3.84 1.88
4.16 1.95
4.08 1.93
3.96 1.90
4.20 1.96
4.16 1.95

ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของการจัดโครงการ
“พลิ กฟื้ น ผืนป่ า”อยู่ในระดับมากทุกรายการ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือ ความ
เหมาะสมของสถานที่ อยู่ในระดับ มากและเป็ นแนวความคิ ดเห็ นที่ ค ล้อยตามกัน ( x = 4.22) รองลงมา คื อ
พฤติกรรมโดยรวมของนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ อยู่ในระดับมากและเป็ นแนวความคิดเห็ นที่คล้อยตามกัน
( x = 4.20) และรายการที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคือ ระยะเวลาในการปลูกป่ าและพันธุ์ไม้เพียงพอของนักศึกษา อยูใ่ น
ระดับมากและเป็ นแนวความคิดเห็นที่คล้อยตามกัน ( x = 3.84)
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3

รายการ
ควรให้มีพนั ธุ์ไม้มากกว่านี้
อยากให้มีโครงการนี้ เกิดขึ้นอีก
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมน้อยไป

ความถี่
5
3
2

สรุปผลการประเมิน
ในการจัดกิจกรรมโครงการ พลิกฟื้ น ผืนป่ า ครั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา เพศหญิง มีความเห็นเฉลี่ยต่อรายการต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อยูใ่ นระดับมากทุกรายการ
นอกจากนั้นนักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ พลิกฟื้ น ผืนป่ า เสนอว่า ควรให้ไม่มากกว่านี้ อยากให้มีโครงการนี้
เกิดขึ้นอีก และระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมน้อยไป

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การ อธท. หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ที่
วันที่ 29 มกราคม 2554
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานโครงการ พลิกฟื้ น ผืนป่ า
เรี ยน ผูอ้ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ตามที่ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การวิชาชีพหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้ดาเนิ น
โครงการ พลิกฟื้ น ผืนป่ า ณ สวนอุทยานแห่งชาติสิริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย ในวันที่ 24 มกราคม 2554 นั้น
ในการนี้ ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ จึงใคร่ ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ พลิกฟื้ น ผืน
ป่ า ตามแบบรายงาน ผลโครงการ และสรุ ปผลการประเมินโครงการ รายละเอียด ตามเอกสาร ดังแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวรุ่ งทิพย์ ศรี เพ็ง)
ประธานชมรมวิชาชีพการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายเกษม ถมวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม
(นายนพพงศ์ เพ็ชรพวง)
นายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

(นางส่ งศรี ศรี เงินยวง)
หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
(นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว)
ครู ที่ปรึ กษาองค์การ
(นางลาเจียก ลิ่มเกิดผล)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา
(นายระวิ ดาบทอง)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

แบบรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
โครงการพลิกฟื้นผืนป่า
ดาเนินการโดย ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
---------------------------------------

1. ชื่อโครงการ
พลิกฟื้ น ผืนป่ า
เป็นโครงการ
 ตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด / สอศ. / สถานศึกษา
 โครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุ ข
 โครงการต่อเนื่ อง
 โครงการใหม่
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมวิชาชีพการเลขานุการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต
3. วันดาเนินการ
วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 08.00 - 12.00 น.
4. สถานที่ดาเนินการ
อุทยานแห่งชาติสิริกิต์ ิ ท่าฉัตรไชย อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
5. ปฏิบัติตาม  คาสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตที่........../2554
 คาสัง่ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่......../2554
6. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 50 คน
คิดเป็ นร้อยละ 100 จากเป้ าหมายของโครงการ 50 คน
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7. กิจกรรมที่ดาเนินการ
ฟังวิทยากรบรรยายให้ความรู ้ และเนินกิจกรรมปลูกต้นกล้า
8. งบประมาณ  ใช้เงินบารุ งการศึกษา (เงินกิจกรรมนักศึกษา)
จานวน.........700.-..............บาท
 ใช้เงินอื่น ๆ.......-..............................................
จานวน.......................บาท
9. ผลที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
1. นักเรี ยน นักศึกษามีจิตสานึกและเล็งเห็นความสาคัญเกี่ยวกับป่ าชายเลน
2. นักเรี ยน นักศึกษาได้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวกับป่ าชายเลน
3. นักเรี ยน นักศึกษามีวธิ ีการในการปลูกป่ าชายเลน
10. ผลการประกวด / ผลการแข่งขัน
11. ปัญหาอุปสรรค์ในการดาเนินการ
มีค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากพาหนะของวิทยาลัย ฯ อยู่ระหว่างการซ่ อมบารุ ง
จึงไม่สามารถให้บริ การรับ - ส่ ง นักศึกษาได้
12. สรุปข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
1. เป็ นกิจกรรมที่ดี และอยากให้มีโครงการนี้อีก
2. ปริ มารพันธุ์ไม้ที่ปลูกน้อยเกินไป
3. เวลาในการดาเนินกิจกรรมน้อยเกินไป

(นายวิศวะ นทีธร)
ประธานชมรมอิสระ

(นายเกษม ถมยวัฒน์)
ครู ที่ปรึ กษาชมรม

