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แผนปฏิบัติงาน 
ปีการศึกษา 2558 

คุณธรรมเด่น เน้นวชิาการ เช่ียวชาญทกัษะ 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนา 
เลขที่ 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม (เจ็ดยอด) ต าบลช้างเผือก 

อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 50300 โทร (053)210057-8 

โทรสาร (053)225181 
บทที ่1 
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ภาพรวมของสถานศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1ชื่อสถานศกึษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 ตั้งอยู่เลขที่ 98/12  หมูท่ี่ 2  ถนนโพธาราม  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
50300 โทรศพัท ์053-210057-8 โทรสาร   053-225181 Website  www.lcc.ac.th   
E–mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
1.2 สังกัด (   )    สพฐ.     ( ) สช.      (   ) กทม. (   ) มท.    (   ) อื่น ๆ   ระบ ุ   
    1.3 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
    1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
2. ลักษณะชุมชน 

สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการกำกับ
ดูแลของเทศบาลตำบลช้างเผือก ทิศเหนือติดกับธุรกิจที่พักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธารามมหา
วิหาร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 
 ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยาลัย ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)  
วัดข่วงสิงห์  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีตำรวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์ 

 
3. ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษาจำกัด  ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจำนงที่จะให้ 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์สูงสุดทั้งทาง 
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
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โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอน
ในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขที่ 168/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ 8 ไร่
เศษ จากสถิติการรับนักศึกษาปรากฏว่ามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ 
ไม่เพียงพอที่จะรองรับนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ทำการย้ายโรงเรียน มายัง
สถานที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
มีพื้นที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคารสำนักงาน อาคารทุกหลัง 
ได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่งสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1500 คน  และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล รวมทั้ งสนามฟุตซอล  
บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนฯได้จัดอุปกรณ์การเรียน
การสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย 

ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
นาตามใบอนุญาตเลขที่ ชม 01- 001/2555 ชื่อภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL 
COLLEGE ผู ้บริหารวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นผู ้จัดการ นางสาวกุลวดี 
เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต อาจารย์อ.เล็กซานเดอร์ วีโอ แมททิว เป็นประธานคณะบริหาร
วิทยาลัยฯ และอาจารย์บงกช ชัยพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะนำความรู้และทักษะวิชาชีพไป
รับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ  คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชีย่วชาญทักษะ” และ
คำขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE” 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เชียงใหม่การศึกษา จ ากดั 

ผูจ้ดัการ 

ผูรั้บใบอนุญาต 

ผูอ้  านวยการ 

งานทะเบียน ธุรการ 

และการเงิน 

   
งานอาคารสถานท่ี 

และอุปกรณ์ 

งานวิชาการ งานกิจการนกัศึกษา 
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5. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลวิทยาลยั 

 
ชื่อวิทยาลัย 
 ชื่อเต็มภาษาไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 อักษรย่อ  พ.ล.น. 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 อักษรย่อ  L.C.C. 
 
เพลงประจำวทิยาลัย 

มาร์ชพณิชยการลานนา 
L.C.C. MARCH 

 
 มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา  เรามุ่งมั่นในการศึกษา 
เพียรฝึกวิชาพัฒนาสู่ตน    ดังสากลเจริญก้าวไกล 
ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีกีฬาเราก็เข้มแข็ง  เราร่วมแรงกันชูธงชัย 
เราทันสมัยในนันทนาการ    ฝึกชำนาญการดีเด่นดัง 

เรื่องการศาสนาฟ้าบันดาล  การน้อมนำคำสอนสั่ง 
ด้วยดวงจิตมุ่งหวังทั้งดวงมาลย์   พร้อมการเรียนเพียรสัมพันธ ์
มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา   เรียนวิชาพาตนสู่ฝนั 
เรียนเพ่ือสร้างสรรค์สังคมสุขสมใจ   พัฒนาชาติไทยไชโย 
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C.) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพ
และเป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีมีความสามารถไปรับใช้สังคม และประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีฟ้า – ทอง เป็นสีประจำวิทยาลัยฯ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการ 
   และความรุ่งเรือง 
 สัญลักษณ ์ ดวงอาทิตย์ หมายถึงความรุ่งเรือง 
   ดอกไม้  หมายถึงงดงามน่าช่ืนชม 
   สามเหลี่ยม หมายถึงความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว 
   แหย่งช้าง หมายถึงการค้าธุรกิจพาณิชย์ 
   ตะเกียงน้ำมัน หมายถึงปัญญาความรู้ทักษะ 
   ตาช่ัง  หมายถึงความซื่อสัตย ์
   ใบมะกอก หมายถึงชัยชนะหรือความสำเร็จ 
   งาช้างคู ่ หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่ามีความอดทนแข็งแรง 
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วิสัยทัศน ์
 มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม 
อัตลักษณ ์

 วินัยดี วิชาการเด่น 
นโยบาย 
 จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ นักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีวนิัยและมีความรับผิดชอบ 

ปรัชญาและคำขวัญของวิทยาลัย 
 ปรัชญาของวิทยาลัยคือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมี
ความเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมี
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ดีงาม 

 คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อนำ
ความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง 

 เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความเชี่ยวชาญ
เพื่อนำทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ
ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงได ้

 คำขวัญของวิทยาลัย “LEARN TO SERVE” คือการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น  

การจัดการศึกษา  
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจำแนกเป็น 5 สาขาได้แก่ 
1.1 สาขางานการบัญช ี
1.2 สาขางานการขาย 
1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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1.4 สาขางานภาษาต่างประเทศ 
1.5 สาขางานการท่องเที่ยว 

 
การเรียนในระดับ ปวช. จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวช. 

จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจำแนกเป็น 5 สาขาได้แก่ 
 2.1  สาขาวิชาการบัญช ี
 2.2  สาขาวิชาการตลาด 

2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
2.5 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หากสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
หากสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน 
 การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงาน สำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจาก
จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ 
ยังได้เพิ่มการสอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการ
สร้างโอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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2. ข้อมูลนักศึกษา 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา  และห้องเรียน  จำแนกตามหลกัสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2558 

 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

จำนวน
ห้องเรียนท่ี

ได้รับ
อนุญาต 

จำนวนผู้เรียนและห้องเรียน 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 

รวม
ห้องเรียน 

นักเรียน 
ห้อง 

นักเรียน 
ห้อง 

นักเรียน ห้อง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
ปวส. 
บริหารธุรกิจ 
 
 
 
อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

พณิชยการ 
 
 
 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 
 
การบญัช ี
การตลาด 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาตา่งประเทศธุรกิจ 
 
การจัดการธุรกจิท่องเที่ยว 

บัญชี 
การขาย 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาตา่งประเทศ 
การท่องเที่ยว 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

21 
12 
15 
9 
9 
 
 

18 
12 
14 
6 
 
6 
 

7 
3 
11 
6 
3 
 
 
4 
9 
11 
12 
 
6 

 

53 
9 
9 
26 
43 
 
 

95 
33 
25 
43 
 

37 

60 
12 
20 
32 
46 
 
 

99 
42 
36 
55 
 

43 

1 
1 
1 
1 
2 
 
 
3 
2 
2 
2 
 
2 

5 
2 
7 
7 
3 
 
 
4 
2 
6 
2 
 
5 

38 
6 
14 
31 
23 
 
 

116 
10 
19 
35 
 

31 
 

43 
8 
21 
38 
26 
 
 

120 
12 
25 
37 
 

36 

1 
1 
1 
1 
1 
 
 
3 
1 
1 
1 
 
2 

8 
4 
12 
13 
6 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

60 
18 
15 
54 
41 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

68 
22 
27 
67 
47 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

2 
1 
1 
2 
2 
 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

4 
3 
3 
4 
5 
 
 
6 
3 
3 
3 
 
4 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
จำนวนบุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย 

ตำแหน่ง รวม 

จำนวน (คน) 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ผู้ที่มีวุฒิ 

วิชาชีพครู* 

อายุงาน

เฉลี่ย 

(ปี) 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ำ
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้จัดการ 

ผู้อำนวยการ 

ครูประจำการ 

ครูอัตราจ้าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เจ้าหน้าที่ทะเบียน 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าที่พยาบาล 

เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

นักการ/ภารโรง 

1 

1 

1 

63 

- 

3 

6 

4 

1 

2 

7 

- 

1 

- 

14 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

3 

 

1 

- 

1 

49 

- 

3 

5 

3 

1 

2 

4 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

 

- 

- 

- 

49 

- 

3 

6 

4 

1 

2 

- 

1 

- 

1 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

50 

- 

3 

6 

4 

1 

- 

- 

 

4 

30 

4 

15 

- 

21 

16 

20 

19 

19 

15 

รวม 89 20 69 9 65 14 1 67 16 

* หมายถึงวุฒิปริญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ / ป.บัณฑิต 

• มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา จำนวน   61     คน (รอ้ยละ  91.04) 

• มีครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา จำนวน   6  คน (ร้อยละ  9.96 ) 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตั้งอยู่เลขที่  98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ดยอด) ตำบล

ช้ า ง เผื อ ก  อ ำ เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วั ด เชี ย ง ให ม่  50300 โท ร . (053)210057–8 โท ร ส า ร  (053)225181  

ชื่อเวปไซต์ www.lcc.ac.th 

มีอาณาบริเวณ 16 ไรเ่ศษ มีอาคารจำนวน 5 หลังได้แก ่

1. อาคาร “อำนวยการ” 3 ชั้นประกอบด้วย 
– ห้องประชุมใหญ่สามารถจผุู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,500 คน 
– ห้องประชุมเล็กสามารถจุผู้เขา้ร่วมประชุมได้ 30 คน 
– ห้องธุรการ 
– ห้องการเงิน 
– ห้องทะเบียน–วัดผล 
– ห้องวิชาการ 
– ห้องพยาบาล 
– ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง 
– ห้องกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา 
– โรงอาหาร 
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2. อาคาร “สามัคคี” 3 ชั้น ประกอบด้วย 
– ห้องเรียนจำนวน 13 ห้อง 
– ห้องปฏิบัติการบัญช ี
– ห้องปฏิบัติการตลาด 
– ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
– ห้องแนะแนว 
– ห้องวิชาการ 
– ห้องงานปกครอง 
– ชมรมนักร้องประสานเสียง 
– ห้องประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร 
– ห้องจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชั้นประกอบด้วย 
 –  ห้องเรียนจำนวน 34 ห้อง 
 –  ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง 
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4. อาคาร “แมททิว” 5 ชั้นประกอบด้วย 
 – ห้องเรียนจำนวน 25 ห้อง 
 – ห้องปฏิบัติงานสำนักงานจำนวน 6 ห้อง 
 – ห้องพักครูจำนวน 1 ห้อง 
 

 
 

5. อาคาร “สำนักงาน” 5 ชั้นประกอบด้วย 
 – ห้องเรียนจำนวน 13 ห้อง 
 – ห้องพักครูจำนวน 2 ห้อง 
 – ห้องพยาบาล 
 – ห้องปฏิบัติงานสำนักงาน 24 ห้อง 
 – ห้องสมุด 
 – โรงอาหาร , มินิมาร์ท 
 -  ลานจอดรถยนต์ใต้ดินสามารถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน 



14 

 

 

 
6. ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม

ศ.) 
มาตรฐาน คะแนน ผลการประเมนิ 

มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายใน 4.50 ดี 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 4.38 ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของครูและนักศึกษา 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 การให้บริการทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมนิระดับสถานศึกษา 4.70 ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาควรจัดหาสถานทีใ่นการจัดต้ังสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อไว้รวบรวมเอกสาร และมี
แผนผังการดำเนินกิจกรรมที่เต็มรูปแบบ 

2. สถานศึกษามอบหมายผู้รับผดิชอบ เจ้าหน้าที่การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมี
รูปแบบที่ชัดเจน 
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บทที่ 3 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. สนับสนุน/ส่งเสริมให้ครูไปศึกษาอบรมเพ่ือรับใบประกอบวชิาชีพทางการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการสนบัสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ปอบรม/สมัมนาเพื่อรับใบ            
 ประกอบวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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2. โครงการพฒันาครู (ทุนการศึกษา ,ทุนการวจิัย) 
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1. ช่ือโครงการ  :       โครงการพฒันาครูของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดรั้บ  
          ทุนการศึกษาหรือทุนวิจยั ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้ ครูและบุคลากรได้รับทุนการศึกษาทางด้านทุน
งานวิจยั และทุนทางดา้นการศึกษาต่อเพื่อสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาใหก้บัครูและบุคลากร ซ่ึงครูเป็นปัจจยั
ท่ีมีความส าคญัสูงสุด ในการท าให้นกัศึกษารักและสนใจในการเรียนรู้ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนและมีความ เป็นครูท่ีดีเยี่ยมแลว้ ยงัตอ้งมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอนดี
เยี่ยมจึงไดมี้การจดัโครงการพฒันาครู โดยการให้มีทุนการศึกษา และทุนวิจยั เพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มมากข้ึน  
5. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อครูและบุคลากรจะไดมี้การพฒันาทางดา้นการศึกษา 
 2.  เพื่อเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจใหก้บัครูและบุคลากรในการศึกษาต่อ และงานวิจยั 
 3. เพื่อผลิตครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในส่วนงานเพิ่มมากข้ึน 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 80 
 เชิงคุณภาพ 
1.2   ร้อยละ 80  ของครูและบุคลากรน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาต่อ การวิจยัไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานและตนเอง  
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1.3   ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
นกัศึกษา 
 
 
 
 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1-18 กรกฎาคม  2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 ก.ค. 58  อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 2 ก.ค.58  อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรทราบ 2-14 ก.ค. 58 400 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
4.จดัเตรียมเอกสาร 12-14 ก.ค. 58 100 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
5.ด าเนินกิจกรรม  15-18 ก.ค. 58 19,500 อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

รวม  20,000  

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน      20,000       บาท ( สองหม่ืนบาทถว้น  ) 
 ค่าประชาสมัพนัธ์       400   บาท 
 ค่าจดัเตรียมเอกสาร 100    บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม  19,500  บาท 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

  วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรไดมี้การใชทุ้นในการศึกษาต่อ และทุนในส่วนของงานวิจยั 
 2. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาและวจิยัไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานสถานศึกษา 
 11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรไดรั้บ -การสอบถามความพึงพอใจ -แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ทุนการศึกษาทุนวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

 
 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  ครูและบุคลากรน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาและงานวิจยัไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
 2.  ครูและบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการ
น าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

      
 
 
 
 
     ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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3. โครงการร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานองค์กรภายนอก 
(แลกเปลีย่นครู , จัดการสอนระบบทวภิาค)ี 
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4. โครงการพฒันาบุคลากร 

(อบรม , สัมมนา) 
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1.ช่ือโครงการ :  เร่ือง การสัมมนา แนวทางการปรับพฤติกรรมและบุคลกิภาพของนักศึกษา            
  ปีการศึกษา 2558 
2.ลกัษณะโครงการ  : เร่ิมใหม่ 
3.ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดมี้การจดักิจกรรมการอบรมสัมมนาเร่ืองแนวทางการปรับ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษา เพื่อ เป็นส่ิงท่ีจะสามารถช่วยก าหนด ท่าทีของบุคคลต่อผูอ่ื้น ผูท่ี้มี
พฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีดีนบัวา่เป็นผูท่ี้จะไดรั้บประโยชน์เก้ือกลูจากผูอ่ื้น การแสดงออกทางร่างกาย  อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา อีกทั้งการมีมารยาทอยา่งถูกตอ้งเพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้กบันกัศึกษาทางวิทยาลยั ฯ จึงไดมี้
การจดัการสัมมนา แนวทางการปรับพฤติกรรมและบุคลิกภาพของนกัศึกษาจากปัญหาท่ีพบจากการฝึกงาน 
 ทางวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงเห็นความส าคญัในการสร้างพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ของนกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ความรับผิดชอบ การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และมีบุคลิกภาพท่ีดีในการ
เขา้สังคมและการเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
5. วตัถุประสงค์ 
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 1. เพื่อใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบ 
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีพร้อมในการเขา้สู่การท างาน 
 4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตนในการร่วมสงัคมต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 6.1 บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 77 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 6.1 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการเพิ่มข้ึน และสามารถน าไปปรับใชใ้นการ
ท างานได ้
 6.2 บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 สามารถท าใหน้กัศึกษามีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและมี
บุคลิกภาพท่ีพร้อมในการเขา้สู่การท างาน 
 
 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี  26 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 26 พ.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมติัจดักิจกรรม 26 พ.ค. 58 - อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
3. เชิญวิทยากร 27 พ.ค. 58 400 อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4. ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทราบ 28 พ.ค. 58 500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
5.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 30 พ.ค. 58 100 อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
6.ด าเนินการจดักิจกรรม 2 มิ.ย. 58 24,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

7.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 2-6 มิ.ย. 58 - อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
รวมงบประมาณ 25,000  
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8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 
8.1 ค่าเอกสาร 100 บาท (เอกสารจดัประชุม /เอกสารประชาสมัพนัธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบ

ประเมิน) 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 9.1 วิทยากร ผูท้รงคุณวฒิุ อ.อุษณีย ์ อรุณรัตน์ จ านวน 1 ท่าน 
 9.2 บุคลากรวิทยาลยั  จ านวน 77 ท่าน 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา ไดรั้บการอบรมทางวิชาการทางดา้นพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมของนกัศึกษา 
 10.2 ร้อยละ 80 มีความรู้ทางวิชาการดา้นการพฒันาพฤติกรรมบุคลิกภาพเพิ่มข้ึน 
11. การประเมินผลโครงการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ไดรั้บการอบรมทางวิชาการดา้น
การพฒันาพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ 

มีการติดตามการน าไปใชข้อง
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
การสอบถามความพึงพอใจครู
และบุคลากรท่ีเขา้อบรม 

-แบบติดตามพฤติกรรม 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นกัศึกษามีความรับผดิชอบมากข้ึน 
 12.2. นกัศึกษามีการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
 12.3. นกัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี มีกิริยามารยาทท่ีเหมาะสม พร้อมท่ีจะเขา้สู่ระบบการท างาน 
 12.4. นกัศึกษาปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกบัสงัคม ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 
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อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 
 
 

     (ลงช่ือ).......................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
        (นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์)       
                ผูอ้  านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน 
   ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ  : เร่ิมใหม่ 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การพฒันาคนเพื่อให้คนมีความรู้ และทกัษะความสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพถือเป็น
ความจ าเป็นของหน่วยงานในการพฒันา แต่ท่ีจ าเป็นมากกว่าการพฒันาคนให้มีความรู้ ทักษะท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน คือ การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม  อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัยิ่ง ท่ีท าให้คนท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนเสริมท่ีส าคญัท่ีท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายได ้ซ่ึงคุณธรรม จริยธรรมดงักล่าวเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบติัราชการและไดน้ ามาใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการดว้ย เช่น การท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การท างานเป็นทีม การใหบ้ริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญ 
ความรับผิดชอบ เป็นตน้ 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีการจดักิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่อาจารย์
ผูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจหลกัธรรม ของพระพุทธศาสนา และนอ้ม
น าเอาหลกัพระพุทธศาสนาไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตส่วนตวั และในการปฏิบติังาน ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 
ณ หอประชุม ชั้น 3 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
5. วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน 
 2. เพื่อปลูกจิตส านึกใหอ้าจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจหลกัธรรม 
ของพระพุทธศาสนา และนอ้มน าเอาหลกัพระพทุธศาสนาไปปรับใชใ้นการปฏิบติังาน 
 3. เพื่อปลูกจิตส านึกใหอ้าจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจหลกัธรรม 
ของพระพุทธศาสนา และนอ้มน าเอาหลกัพระพทุธศาสนาไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิต 
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 6.1 อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 80 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 6.2 อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนร้อยละ 80 เขา้ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
น าไปปรับใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัและท างานได ้
 6.3 อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนร้อยละ 80 สามารถ ประพฤติตนอยูบ่นพื้นฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี  15 กนัยายน-31 ตุลาคม 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 22 ก.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข  
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมติัจดักิจกรรม 24 ก.ย. 58 200 อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
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3. ประชาสัมพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทราบ 29 ก.ย. 58 300 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 6 ต.ค. 58 100 อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
5.ด าเนินการจดักิจกรรม 31 ต.ค. 58 24,400 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข  
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 25,000  

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 100 บาท (หน่ึงร้อยบาทถว้น) 
8.1 ค่าเอกสาร 100 บาท (เอกสารจดัประชุม /เอกสารประชาสมัพนัธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบ

ประเมิน) 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 9.1 พระวิทยากร 
 9.2 อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน 85 ท่าน 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 10.1 ร้อยละ 80 ของอาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน ของสถานศึกษา ไดรั้บการอบรมทาง
วิชาการทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
 10.2 ร้อยละ 80 ของอาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน มีความรู้ทางวิชาการดา้นคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อน าไปด าเนินปรับใชใ้นการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิต  
 
 
 
 
11. การประเมินผลโครงการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของอาจารยผ์ูส้อนและ
บุคลากรสายสนบัสนุนไดรั้บการ
อบรมทางวชิาการทางดา้น
คุณธรรมจริยธรรม 
 

- มีการติดตามการน าไปใชข้อง
บุคลากรของสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 
 
- การสอบถามความพึงพอใจ

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีเขา้อบรม 

 12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมีคุณธรรมจริยธรรมความรับผดิชอบมากข้ึน 
 12.2. อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมีการน าหลกัทางพทุธศาสนามาปรับใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและการท างานท่ีเหมาะสม 
 12.3. อาจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ใจถึงหลกัทางพทุธศาสนาเพิ่มมากข้ึน 
  
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

 
 
 
 
     (ลงช่ือ).......................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
        (นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์)       
                ผูอ้  านวยการ 
        วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา    
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5. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
(ตรวจสุขภาพประจ าปี , จัดกองทุนกู้ยืม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช่ือโครงการ              โครงการส่งเสริมและตรวจสุขภาพบุคลากรของวิทยาลยัเทคโนโลย ี   
  พาณิชยการลานนา ประจ าปีการศึกษา 2558 
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2. ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
     การดูแลสุขภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นส่งท่ีดีและทุกคนควรกระท า หากทุกคนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและ
สมบูรณ์ จะส่งผลให้การจดัการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และทางวิทยาลยัได้เล็งเห็น
ความส าคญัของการดูแลสุขภาพจึงจดัท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนครพิงค ์เชียงใหม่ ไดด้ าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร ทั้งยงัใหค้วามรู้ใน
การดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงไดน้ าผลการตรวจไปจดัท ารายงานภาวะสุขภาพของ บุคลากร ท่ีตรวจให้ทราบถึง
ปัญหาทางสุขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแลสุขภาพใหส้มบรูณ์และแขง็แรง  
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีแข็งแรงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ จึงจดัใหมี้การตรวจสุขภาพข้ึน เพื่อส่งเสริมและป้องกนัการเจบ็ ป่วยใหบุ้คลากร ต่อไป 
5. วตัถุประสงค์ : 
     1. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรรู้จกัดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง 
     2. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
     3. เพื่อเป็นสวสัดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรวิทยาลยั 
 4. เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และรู้จกัปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี เพื่อมิใหก่้อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ในอนาคต 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
    1. บุคลากรของสถานศึกษา จ านวน 112 คน 
 เชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
    2. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
    3. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บสวสัดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากร
วิทยาลยั 
 4. บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และ
รู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี เพื่อมิใหก่้อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ในอนาคต 
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7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี  24 กนัยายน- 10 ตุลาคม 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 24 ก.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข  
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมติัจดักิจกรรม 25 ก.ย. 58 - อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
3. ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทราบ 29 ก.ย. 58 200 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข  
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 5 ต.ค. 58 300 อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
5.ด าเนินการจดักิจกรรม 10 ต.ค. 58 60,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข  
อ.วลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 

6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 11 ต.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

รวมงบประมาณ 61,000  

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 61,000 บาท (หกหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) 
8.1 ค่าประชาสมัพนัธ์ 200 บาท 
8.2 ค่าเอกสาร 300 บาท (เอกสารจดัประชุม /เอกสารประชาสัมพนัธ์/จดัเตรียมสถานท่ี/แบบประเมิน) 
8.2 ค่าตรวจสุขภาพ 60,500 บาท 

9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 9.1 โรงพยาบาลนครพิงค ์เชียงใหม่ 
 9.2 บุคลากรวิทยาลยั  จ านวน 112 คน 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 10.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 10.2 ร้อยละ 80 ไดรั้บสวสัดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรวิทยาลยั 
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 10.3 ร้อยละ 80 ไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และรู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี 
11. การประเมินผลโครงการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

-มีการติดตามการดูแลร่างกายของ
บุคลากร 
-การสอบถามความพึงพอใจครู
และบุคลากรท่ีเขา้รับการตรวจ
สุขภาพ 

-แบบติดตามพฤติกรรม 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. บุคลากรรู้จกัดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงมากยิง่ข้ึน 
 12.2. บุคลากรไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 12.3. บุคลากรไดรั้บสวสัดิการ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคลากรวิทยาลยั 
 12.4. บุคลากรไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และรู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี เพื่อมิใหก่้อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 
 
 

     (ลงช่ือ).......................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
        (นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์)       
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                ผูอ้  านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสถานศึกษา 
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7. งานจัดผงัอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 
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8. งานประเมินความพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์และการใช้อาคารสถานที่ 
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9. โครงการจัดซ้ือ/ซ่อมบ ารุง/พฒันาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลย ี
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10. การประเมินความพงึพอใจต่อการจัดหา การใช้วสัดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์                  และ
คอมพวิเตอร์ 
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11. โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย  
(ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ / สถานประกอบการ / ทรัพยากรอ่ืน ๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ สู่หน่วยงาน ระดบัปวช. 
ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 หลกัการและเหตุผล 
  วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบญัชี สาขางานภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขางานคอมพิวเตอร์ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริการวิชาการ/วิชาการชีพสู่หน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง และเพื่อ
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ฝึกการปฏิบติังานจริง และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นไปตามหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมีการจดัการ การเรียนรู้โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
ต่อหน่วยงาน วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  

โดยนกัศึกษาสาขาการบญัชี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2   และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นปีท่ี 3 สาขาการบญัชี สาขางานภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขางาน
คอมพิวเตอร์ในคร้ังน้ี   ยงัมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผดิชอบ  อดทน  
ตลอดจนเป็นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษาท่ีเสียสละเวลา และสามารถน าความรู้ทางวิชาชีพสามารถน าไปปรับใช้
กบัการประกอบอาชีพในอนาคตได ้   

     
วตัถุประสงค์   
1.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
2.  เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน าความรู้ 
    ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
4.  เพื่อพฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน   
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
1.1 นกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 จ านวน 244 
คนและนกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขางานภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  3 จ านวน 249 คน  รวมจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการ
ทั้งหมดจ านวน  493  คน 
 เชิงคุณภาพ 
1.2   ร้อยละ 100  ของนกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
1.3   ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการ
น าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
1.4  ร้อยละ 100 นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
1.5   ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาใหมี้ความรับผิดชอบ มีความอดทน   
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กรกฎาคม - กนัยายน  2558) 
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ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 10 ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 15 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 18 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินกิจกรรม  19 ก.ย. 58 2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  2,500  

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน     2,500      บาท ( สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น  ) 
 ค่าด าเนินกิจกรรม 2,500 บาท    
  
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
- กลุ่มแม่บา้น อ.แม่ทา จ.ล าพนู 
- หน่วยงานสงักดักองการศึกษาสงเคราะห์ จ.เชียงใหม่ 
- วดัดอนจัน่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- กองพนัสตัวต่์าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- ศูนยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่  
- บริษทัเชียงใหม่ อุตสาหกรรมพลาสติก จ ากดั ต.ตลาดขวญั อ.ดอยสะเกด็ จงัหวดั เชียงใหม่ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 1. ร้อยละ 100 นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่หน่วยงาน 
 2. ร้อยละ 100 นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

 11. การประเมินผลโครงการ 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ        
สู่หน่วยงาน 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
 2.  นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  พฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

      
 
 
 
          ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน ระดบัปวช. 
ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
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 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบญัชี สาขางานภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขางานคอมพิวเตอร์ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริการวิชาการ/วิชาการชีพสู่ชุมชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพฒันาตนเอง  แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อฝึกการ
ปฏิบติังานจริง และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นไปตามหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมีการจดัการ การเรียนรู้โดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บั
ชุมชน 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จึงจดัโครงการจดัท าบอร์ดแนะน าโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง วดัคนัธา

พฤกษา อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่, โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน โครงการน าความรู้เร่ืองการ

จดัท าบญัชีครัวเรือนใหก้ลุ่มแม่บา้น บา้นวงัทอง , โครงการน าความรู้เร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือนใหก้ลุ่ม

เยาวชน ต าบลบา้นปง , โครงการจดัท าป้ายนิเทศภาษาองักฤษเร่ืองประวติัวดัเจ็ดยอด , โครงการจดัท าป้ายนิเทศ

ภาษาองักฤษเร่ืองประวติัวดัข่วงสิงห์ , โครงการจดัท าป้ายนิเทศภาษาองักฤษเร่ืองวนัเขา้พรรษาและวนั

อาสาฬหบูชา , โครงการจดัท าป้ายนิเทศภาษาองักฤษเร่ืองวนัเขา้พรรษาและวนัอาสาฬหบูชา , โครงการจดัท า

บอร์ดความรู้ เร่ืองวนัวิสาขบูชา  ณ วดัศรีโสดาพระอารามหลวง , โครงการจดัท าป้ายไวนิล การลด ละ เลิก 

อบายมุข ณ วดับา้นถ ้า (รัตนมงคล)   เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชก้บั

สถานศึกษาและเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถน าไปปรับใชก้บัประกอบอาชีพในอนาคตได ้

วตัถุประสงค์   

 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 2.  เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  เพื่อพฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
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 1.1นกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขาคอมพิวเตอร์ 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 จ านวน 244คนและนกัศึกษา
สาขาการบญัชี สาขางานภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขาคอมพิวเตอร์ ระดบัชั้น
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  3 จ านวน 249 คน  รวมจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการทั้งหมดจ านวน  493  คน 

เชิงคุณภาพ 
1.2   ร้อยละ 100  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
1.3   ร้อยละ 100 นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษา ส่งเสริม
การน าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
1.4   ร้อยละ 100 นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
1.5   ร้อยละ 100 นกัศึกษาให ้มีความรับผดิชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กรกฎาคม -  กนัยายน  2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 5-10 ก.ค. 58  อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 12-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินกิจกรรม  15-18 ก.ค. – 
ก.ย. 58 

2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  2,500  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน   2,500        บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 



46 

 

 ค่าด าเนินกิจกรรม 2,500  บาท 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
- บา้นวงัทอง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ. ล าพนู 
- บา้นปง ต.บา้นปง อ.หางดง     จ.เชียงใหม่ 
- วดัเจ็ดยอด 
- วดัข่วงสิงห์ 
- วดัศรีโสดาพระอารามหลวง ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 
- วดับา้นถ ้า (รัตนมงคล)  ต. ตลาดขวญั   อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ/วชิาชีพสู่ชุมชน 
2. ร้อยละ100 นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ        
สู่ชุมชน 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 2.  นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  พฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  และการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
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การอนุมัติโครงการ 
อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

      
 
 
 
     ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถานศึกษา ระดบัปวช. 
ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 
  วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบญัชี สาขางานภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขาคอมพิวเตอร์ ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริการวิชาการ/วิชาการชีพสู่สถานศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อสถาบนัอ่ืน เพื่อพฒันาตนเอง  แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อ
ฝึกการปฏิบติังานจริง และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นไปตามหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมีการจดัการ การเรียนรู้โดย
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัโรงเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืน  

วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จึงจดัโครงการจดับอร์ดความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียนวดัหอ้ยแกว้ ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ , 
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โครงการใหค้วามรู้ในการบนัทึกรายรับ – รายจ่ายใหแ้ก่นกัศึกษาโรงเรียน
วดัดอนจัน่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ใหค้วามรู้ในการจดัท าบญัชีครัวเรือน มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลยั โครงการจดัท าป้ายนิเทศภาษาองักฤษเร่ือง (AEC) โรงเรียนวดัเจ็ดยอด โครงการจดัท าป้ายนิเทศ
ภาษาองักฤษเร่ือง (AEC) โรงเรียนวดัป่าตนั โครงการจดัท าป้ายนิเทศภาษาองักฤษค าศพัทเ์ร่ืองผลไม ้ 
โรงเรียนวดัป่าตนั โครงการจดัท าบอร์ดความรู้ เร่ืองกลุ่มประเทศอาเซียน ณ โรงเรียนสมเดจ็พระพทุธชินวงศ ์
ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่  โครงการจดัท าบอร์ดใหค้วามรู้เร่ืองประเพณีวฒันธรรม   และอาหารประจ า
ชาติ 10 ประเทศอาเซียน ใหแ้ก่ โรงเรียนบา้นบ่อหิน  ต. ตลาดขวญั อ. ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่ เพื่อให้
นกัศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชก้บัสถานศึกษาและเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถ
น าไปปรับใชก้บัประกอบอาชีพในอนาคตได ้
วตัถุประสงค์   
1.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอ่ืน  
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2.  เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน าความรู้ 
    ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
4.  เพื่อพฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
 1.1นกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 จ านวน244 
คนและนกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาภาษาต่างประเทศ  สาขางานการขาย สาขาการท่องเท่ียว และสาขา
คอมพิวเตอร์ ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  3 จ านวน 249 คน  รวมจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการ
ทั้งหมดจ านวน 493  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.2   ร้อยละ 100  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอ่ืน  
1.3   ร้อยละ 100 นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษา
 ส่งเสริมการน าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
1.4   ร้อยละ 100 นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
1.5   ร้อยละ 100 นกัศึกษาให ้มีความรับผดิชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษา
ทราบ 

2-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 12-14 ก.ค. 
58 

- อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
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5.ด าเนินกิจกรรม  ก.ค. – ก.ย. 
58 

2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม    

 
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน    2,500       บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น ) 
 ค่าด าเนินกิจกรรม 2,500  บาท 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

- โรงเรียนวดัดอนจัน่ อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

- มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- โรงเรียนวดัเจด็ยอด ต.ชา้งเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- โรงเรียนวดัป่าตนั ต.ป่าตนั อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
- โรงเรียนสมเดจ็พระพทุธชินวงศ ์ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่   
- โรงเรียนบา้นบ่อหิน  ต.ตลาดขวญั อ.ดอยสะเกด็ จ. เชียงใหม่ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่สถานศึกษา 
2. ร้อยละ 100 นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

 11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ        
สู่สถานศึกษา 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถาบนัอ่ืน  
 2.  นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
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 3.  นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  พฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  และการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 

     
     ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ สู่หน่วยงาน ระดบัปวส. 
ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 หลกัการและเหตุผล 
  วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้นักศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว ไปประยกุตใ์ชใ้นการบริการวิชาการ/วิชาการชีพสู่หน่วยงาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ให้นกัศึกษาน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และเพื่อฝึกการปฏิบติังานจริง และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นไปตามหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีการจดัการ การเรียนรู้โดยสามารถ
น าไปประยุกต์ใชต่้อหน่วยงาน วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจดัโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพในการจดัท าบญัชีครัวเรือนแก่พนกังานร้านจีระเดชศิลป์ , โครงการให้ความรู้
เร่ืองการจดัท าบญัชีให้กบักลุ่มพฒันาสตรีแม่บา้น บา้นหนองหาร , โครงการจดัท าแผ่นพบัความรู้เร่ืองโรค
ไขเ้ลือดออกให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า , โครงการจดัท าแผ่นพบัรณรงคล์ดละเลิกแอลกอฮอล์
ใหแ้ก่ส านกังานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัองศก์ารบริหารส่วนต าบลสนัป่าค่า , โครงการการ
ออกแบบและจดัท าแผนผงับริเวณวดัสนัป่าค่า  
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โดยนักศึกษาสาขาการบญัชี ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2   และระดบัประกาศนียบตัร
สาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียวในคร้ังน้ี   ยงัมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบ  อดทน  
ตลอดจนเป็นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษาท่ีเสียสละเวลา และสามารถน าความรู้ทางวิชาชีพสามารถน าไปปรับใช้
กบัการประกอบอาชีพในอนาคตได ้       
วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
2.  เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน าความรู้ 
    ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
3.  เพือ่ใหน้กัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
4.  เพื่อพฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน   
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
1.1    นกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขา
การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 
1จ านวน 259 คนและนกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี  2 จ านวน 321 คน  รวม
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการทั้งหมดจ านวน  580  คน 
เชิงคุณภาพ 
1.2   ร้อยละ 100  ของนกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
1.3   ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการ
น าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
1.4  ร้อยละ 100 นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
1.5   ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาใหมี้ความรับผิดชอบ มีความอดทน   
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กรกฎาคม – กนัยายน  2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
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อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 2-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 12-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินกิจกรรม  ก.ค.- ก.ย. 58 2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  2,500  

 
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน     2,500      บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น ) 
 ค ่าด าเนินกิจกรรม 2,500 บาท 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
- ร้านจีระเดชศิลป์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- กลุ่มพฒันาสตรีแม่บา้น บา้นหนองหาร ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- ส านกังานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัองศก์ารบริหารส่วนต าบลสนัป่าค่า ต.ตน้เปา อ.สนั
ก าแพง จ.เชียงใหม่ 
- วดัสนัป่าค่า ต. ตน้เปา อ. สนัก าแพง จ. เชียใหม่ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่หน่วยงาน 
2. ร้อยละ 100 นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
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ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ        
สู่หน่วยงาน 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
 2.  นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  พฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

    
  
     ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน ระดบัปวส. 
ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้นักศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว ไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ/วิชาการชีพสู่ชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพฒันาตนเอง  แสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อฝึกการปฏิบัติงานจริง และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นไปตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับ
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีการจดัการ การเรียนรู้โดยสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชน 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจดัโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน โครงการน า
ความรู้สู่ชุมชนเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือนส าหรับกลุ่มแม่บา้นพนาวรรณ ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ , โครงการน าความรู้สู่ชุมชนเร่ืองการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายส าหรับกลุ่มแม่บา้นข้ีเหล็ก ต าบล
ข้ีเหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  , โครงการจดัท าแผน่พบัเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคฉ่ีหนูให้แก่ชุมชนบา้นภู
ดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , โครงการจดัท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โรงทอผา้ประไหมสุหรีชุมชน
บา้นสันป่าค่า ต.ตน้เปา อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ , โครงการการออกแบบและจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ร่วมกบั
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพื่อให้นักศึกษาไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานศึกษาและเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถน าไปปรับใชก้บัประกอบอาชีพในอนาคตได ้
วตัถุประสงค์   
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 2.  เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  เพื่อพฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
 
 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
1.1   นกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขา
การจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 
1 จ านวน 259 คนและนกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี  2 จ านวน 321 คน  รวม
จ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการทั้งหมดจ านวน  580 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.2   ร้อยละ 100  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
1.3   ร้อยละ 100 นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษา ส่งเสริม
การน าความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
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1.4   ร้อยละ 100 นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
1.5   ร้อยละ 100 นกัศึกษาให ้มีความรับผดิชอบ มีความอดทน ในการประกอบกิจกรรมกลุ่ม 
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กรกฎาคม – กนัยายน  2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 2-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 12-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินกิจกรรม  ก.ค. – ก.ย. 58 2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  2,500  

 
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน      2,500     บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
 ค่าด าเนินกิจกรรม  2,500 บาท 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

- กลุ่มแม่บา้นพนาวรรณ ต าบลข้ีเหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
- กลุ่มแม่บา้นข้ีเหลก็ ต าบลข้ีเหลก็ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
- ชุมชนบา้นภูดิน ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- โรงทอผา้ประไหมสุหรีชุมชนบา้นสนัป่าค่า ต.ตน้เปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 
- บา้นสนัป่าค่า ต.ตน้เปา อ. สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
3. ร้อยละ 100 นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการบริการวิชาการ/วชิาชีพสู่ชุมชน 
4. ร้อยละ 100 นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ        
สู่ชุมชน 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
 2.  นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  พฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  และการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
 
 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

      
 
     ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
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              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ  โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถานศึกษา ระดบัปวส. 
ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
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 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
หลกัการและเหตุผล 
      วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้นักศึกษาไดน้ าความรู้จากการศึกษาในรายวิชาสาขา
การบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจ
ท่องเท่ียว ไปประยุกตใ์ชใ้นการบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่สถานศึกษา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  ให้นักศึกษาน า
ความรู้ท่ี  ไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่์อสถานศึกษา เพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเพื่อฝึกการปฏิบติังานจริง  และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  เป็นไปตามหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  มีการจดัการ  การเรียนรู้โดย
สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัสถานศึกษา 
       วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  จึงจดัโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  การให้ความรู้เก่ียวกบั
การจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย   ณ  โรงเรียนสันป่าตอง ,  โครงการบริการวิชาชีพ/ให้ความรู้ในการจดัท าบญัชี
รายรับ – รายจ่าย ณ โรงเรียนหอปริยติัศึกษาวดัพระธาตุหริภุญชยั , โครงการจดับอร์ดเผยแพร่ความรู้เร่ือง AEC 
และค าศพัท์ภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนัให้แก่นักศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภูดินวิทยา , 
โครงการจัดท าบอร์ดเผยแพร่ความรู้เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้แก่โรงเรียนวดัสันป่าค่า , 
โครงการการออกแบบละจดัท าบอร์ดความรู้แก่โรงเรียนบา้นสันป่าคา ต.ตน้เปา อ. สันก าแพง จ.เชียงใหม่  , 
โครงการจดัท าป้ายนิเทศและส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  ณ  โรงเรียนบา้นทุ่งโป่งโดยให้นกัศึกษาไดน้ า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปประยกุตใ์ชก้บัสถานศึกษาและเพื่อเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถน าไปปรับใชใ้น
การประกอบอาชีพในอนาคตได ้
วตัถุประสงค์ 
     1.  เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา   2. เพื่อ
พฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง   
 3. เพื่อฝึกการปฏิบติังานจริง  และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายเชิงประมาณและคุณภาพ 
     เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงประมาณ 
 1.1 นกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และ
สาขาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีเขา้ร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูงปีท่ี 1 จ านวน 259 คน และนกัศึกษาสาขาการบญัชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ และสาขาการจดัการธุรกิจท่องเท่ียวระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี  2 
จ านวน 321 คน  รวมจ านวนนกัศึกษาท่ีเขา้โครงการทั้งหมดจ านวน  580 คน    
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   เชิงคุณภาพ 
 1.2   ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
 1.3   ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาพฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 1.4  ร้อยละ 100 ของนกัศึกษา ฝึกการปฏิบติังานจริง  และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กรกฎาคม – กนัยายน 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 2-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 12-14 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินกิจกรรม  ก.ค. – ก.ย. 58 2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  2,500  

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน       2,500    บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
 ค่าด าเนินกิจกรรม 2,500 บาท 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

- โรงเรียนหอปริยติัศึกษาวดัพระธาตุหริภูญชยั จงัหวดัล าพนู 
- โรงเรียนสนัป่าตอง  เลขท่ี 61 หมู่ 9 ต.ยหุวา่ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
- โรงเรียนบา้นทุ่งโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
- โรงเรียนภูดินวิทยา ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
- โรงเรียนวดัสนัป่าค่า     ต.ตน้เปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
   1. ร้อยละ 100 ของนกัศึกษา เขา้ร่วมโครงการบริการ/วิชาชีพต่อสถานศึกษา                 
 2.  ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อสถานศึกษา 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ        
สู่สถานศึกษา 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 1.  นกัศึกษาน าความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาไปปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา  
 2.  นกัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อคุณภาพนกัศึกษาส่งเสริมการน า
ความรู้ท่ีเรียนไปปฏิบติัจริง 
 3.  นกัศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  พฒันานกัศึกษาให ้มีความรับผิดชอบ มีความอดทน  และการประกอบกิจกรรมร่วมกนั 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั    
 
  

     ลงช่ือ.................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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12. งานการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
(ปฐมนิเทศ / แต่งต้ังท่ีปรึกษา / ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง / ทุนการศึกษา / ระบบดูแลผู้เรียน กลุ่ม

เส่ียงและส่งเสริมผู้เรียน 
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1. ช่ือโครงการ     โครงการส่งเสริมสุขภาพนกัศึกษาของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลย ี   
  พาณิชยการลานนา ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา     หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การดูแลสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่งท่ีดีและทุกคนควรกระท า หากทุกคนมีสุขภาพท่ีแขง็แรงและ
สมบูรณ์ จะส่งผลใหก้ารศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย และทางวิทยาลยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญั
ของการดูแลสุขภาพจึงจดัท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ของนกัศึกษา อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากส านกัประเมินสุขโภชนาการนกัศึกษา-นกัศึกษา ไดด้ าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี ใหก้บั
นกัศึกษา ทั้งยงัใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงไดน้ าผลการตรวจไปจดัท ารายงานภาวะสุขภาพของ
นกัศึกษา ท่ีตรวจใหท้ราบถึงปัญหาทางสุขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแลสุขภาพใหส้มบรูณ์และ
แขง็แรง  
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการมีสุขภาพท่ีแขง็แรงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ จึงจดัใหมี้การตรวจสุขภาพข้ึน เพื่อส่งเสริมและป้องกนัการเจบ็ ป่วยใหน้กัศึกษา ต่อไป 
5. วตัถุประสงค์ : 
     1. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษารู้จกัดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง 
     2. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
     3. เพื่อเป็น การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาวิทยาลยั 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และรู้จกัปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี เพื่อมิใหก่้อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ในอนาคต 
6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
    1. นกัศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 1,251 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นกัศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
    2. นกัศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
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    3. นกัศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของนกัศึกษาวิทยาลยัฯ 
 4. นกัศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และ
รู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี เพื่อมิใหก่้อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ในอนาคต 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี  25 พฤศจิกายน - 9 ธนัวาคม 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา 25 พ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมติัจดักิจกรรม 27-28 พ.ย. 58 - อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3. ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัศึกษาทราบ 28 พ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 1 ธ.ค. 58 1,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินการจดักิจกรรม 9 ธ.ค. 58 89,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 10 ธ.ค. 58 - อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 90,000  

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน 90,000 บาท (เกา้หม่ืนบาทถว้น) 
8.1 ค่าเอกสาร 100 บาท (เอกสารจดัประชุม /เอกสารประชาสมัพนัธ์/แบบประเมิน) 
8.2 ค่าจดัเตรียมสถานท่ี 900 บาท  
8.2 ค่าตรวจสุขภาพ 89,000 บาท 

9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 9.1 ส านกัประเมินสุขโภชนาการนกัศึกษา-นกัศึกษา 
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 9.2 นกัศึกษาวทิยาลยั  1,251 คน 
 
 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 10.1 ร้อยละ 80 ของนกัศึกษาของสถานศึกษา ไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 10.2 ร้อยละ 80 ไดรั้บการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของนกัศึกษาวิทยาลยั 
 10.3 ร้อยละ 80 ไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และรู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตท่ีถูกวิธี 
11. การประเมินผลโครงการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

มีการติดตามการดูแลร่างกายของ
นกัศึกษา 
 
การสอบถามความพึงพอใจ
นกัศึกษาท่ีเขา้รับการตรวจสุขภาพ 

-แบบติดตามพฤติกรรม 
-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1. นกัศึกษารู้จกัดูแลสุขภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงมากยิง่ข้ึน 
 12.2. นกัศึกษาไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 12.3. นกัศึกษาไดรั้บการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 12.4. นกัศึกษาไดรั้บทราบสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายในเบ้ืองตน้ และรู้จกัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การด าเนินชีวติท่ีถูกวิธี เพื่อมิใหก่้อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา     หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
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     (ลงช่ือ).......................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
        (นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์)       
                ผูอ้  านวยการ 
1.ช่ือโครงการ  ประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา  
  ประจ าปีการศึกษา 2558 
2.ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3.ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

4.หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2527 โดยเปิด
สอนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 3 ปี และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 2 ปี สาขาวิชาท่ีเปิดสอนคือ สาขา
การบญัชี สาขาการขาย สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการท่องเท่ียว ตลอดระยะเวลา
ท่ีผ่านมาวิทยาลยั ฯ ไดส้ร้างนักศึกษาจ านวนมากให้เขา้สู่ตลาดแรงงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสบ
ความส าเร็จในงานอาชีพของตน 
 การท่ีนกัศึกษาจะประสบความส าเร็จในการเรียนนั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้ง
จากทางวิทยาลยัฯ นักศึกษา และผูป้กครอง ท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัในการสนับสนุน ดงันั้นทางวิทยาลยัฯ จึงไดมี้
การจดัประชุมผูป้กครองนกัศึกษาใหม่ข้ึน เพื่อให้เขา้ใจการด าเนินงานของทางวิทยาลยัฯ กฎระเบียบปฏิบติัต่าง 
ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งครูอาจารยแ์ละผูป้กครอง ไดมี้โอกาสพบปะกนั มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นของตนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีข้ึน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสังคม
โลกาภิวฒัน์ต่อไป 
5.วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหผู้ป้กครองเขา้ใจการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
 2.เพื่อใหค้รูอาจารยแ์ละผูป้กครองไดมี้โอกาสพบปะกนั และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พฒันาการเรียนการสอน 
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 เชิงปริมาณ 
 6.1 ครู บุคลากร และผูป้กครองนกัศึกษา ปวช. 1 ปวส.1 ปวส.พ.    วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลาน
นา จ านวน   240     คน 
 เชิงคุณภาพ 

6.2 เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และผูป้กครองนกัศึกษา 90% เขา้ร่วมในการประชุม 
 6.3 เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และผูป้กครองนกัศึกษาเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมพฒันาวิทยาลยัฯ โดย
การเขา้ร่วมประชุม 
 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558) 
วนัท่ี     14    มิถุนายน 2558   

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายวางแผนการจดัโครงการ 2 มิ.ย. 58 200 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดัโครงการ 4 มิ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

3.ประชาสมัพนัธ์ใหน้กัศึกษาและผูป้กครองทราบ
และเตรียมความพร้อม 

9-13 มิ.ย. 58 2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

4.ด าเนินการประชุม 14 มิ.ย. 58 1,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 4,200 บาท 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน          4,200    (ส่ีพนัสองร้อยบาทถว้น) 
 1.ค่าเอกสาร  2,700 บาท 
(เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสัมพนัธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/เอกสารขออนุญาตผูป้กครอง) 
 2.ค่าด าเนินกิจกรรม 1,500 บาท  
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1.หอ้งประชุมอาคารส านกังาน วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 1 หอ้ง 
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 2.ครูและบุคลากรของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา   22  ท่าน 
 3.ผูป้กครองท่ีเขา้ร่วมประชุม 218    คน 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 80 ของผูป้กครองเขา้ร่วมประชุม 
 2.ร้อยละ 80 ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการประชุมและรับฟังจากวิทยากร 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละ 80 ของผูป้กครองไดเ้ขา้
ร่วมประชุม 

- เอกสารการลงทะเบียน 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผูป้กครองเขา้ใจการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
 2.ครูอาจารยแ์ละผูป้กครองไดมี้โอกาสพบปะกนั และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
พฒันาการเรียนการสอน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

การอนุมัติโครงการ 
อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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13. งานบริหารความเส่ียง 
(ด้านความปลอดภัย / ด้านการทะเลาะวิวาท / ด้านส่ิงแวดล้อม / ด้านสังคม / ด้านการพนันและการ

มั่วสุม) 
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14. แผนงาน / โครงการพฒันาสถานศึกษา 
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15. แผนงาน / โครงการพฒันาสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
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16. โครงการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
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17. โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรฐานสมรรถนะ  

- การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
- การจัดการเรียนรู้ตามแผน (จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ ,วจิัยในช้ันเรียน) 

- การวดัประเมินผลผู้เรียน 
- การนิเทศติดตามประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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18. โครงการฝึกงานตามหลกัสูตร 

- คดัเลือกสถานประกอบการ 
- ปฐมนิเทศผู้เรียน 
- นิเทศการฝึกงาน 
- วดัผลการฝึกงาน 
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19. โครงงาน นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานวจิัย 
- นักศึกษา 

- ครู 
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20. งานประชุมวชิาการและนิทรรศการ ครูและผู้เรียนประจ าปี 
- ประกวดโครงงานนวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 

- ส่งการน าผลงานที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์เผยแพร่ และส่งเข้าประกวดภายนอก
สถานศึกษา 
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21. โครงการบริการวชิาการและวชิาชีพ 
- จ าแนกตามสาขางาน 
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22. โครงการปลูกฝังจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และศิลปวฒันธรรม 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
 1.ช่ือโครงการ     โครงการเฉลมิพระเกยีรติเทิดไท้องค์ราชัน เพ่ือเทิดพระเกยีรติ   

  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราชพธีิมหามงคล 5    
 ธันวาคม 2558 
2.ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3.ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา     หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

4. หลกัการและเหตุ 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้เห็นความส าคญัขอค าว่า “พ่อ” เป็นผูมี้พระคุณและมีบทบาท
อย่างส าคญัต่อครอบครัวและสังคม สมควรท่ีผูเ้ป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณ “พ่อ” ดว้ยความ
กตญัญูกตเวที และสังคมควรท่ีจะยกยอ่งให้เกียรติร าลึกถึงผูเ้ป็นพ่อจึงถือเอาวนัท่ี ๕ ธนัวาคม ของทุกปี ซ่ึงเป็น
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น "วนัพ่อแห่งชาติ" เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” ซ่ึงนอกจากพระองคจ์ะเป็นพระราชบิดา
ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งยงัทรงทะนุบ ารุงพระราชโอรสพระราชธิดาดว้ยความรักและทรงอบรม
อนุศาสน์ใหท้รงเจริญวยัสมบูรณ์ทรงเป็น "พ่อตวัอยา่ง” ของปวงชนชาวไทยท่ีเป่ียมลน้ดว้ยพระเมตตากรุณา อีก
ทั้งยงัทรงบ าเพญ็คุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบ ารุงขจดัทุกขผ์ดุงสุข
พสกนิกรถว้นหนา้พระองคท์รงเป็น “พ่อแห่งชาติ” ท่ีอาณาประชาราษฎร์เทิดทูนดว้ยความจงรักภกัดี ส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณและยึดมัน่ในการเจริญตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทในการทะนุบ ารุงชาติบา้นเมืองให้วฒันา
ถาวรสืบไป วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้สึกซาบซ้ึง ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองคด์งักล่าว จึงไดจ้ดัให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงานวนัพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระผูท้รงเป็น “พอ่ของแผน่ดิน”  
5.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อแสดงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์
2. เพือ่เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
3. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพอ่ และยกยอ่งบทบาทของพอ่ท่ีมีต่อครอบครัวและสงัคมไทย 



83 

 

4. เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน ในวิทยาลยั ไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที นอ้มร าลึกในพระมหา
 กรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภกัดี ถวายเป็นราชสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็พระ
 เจา้อยูห่วั 

5.  เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็นกัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ่ 
6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 1.บุคลากรของสถานศึกษา และนกัศึกษา จ านวน 1,300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่ 
 2. นกัศึกษาร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัพอ่ 
 3. นกัศึกษาร้อยละ 100 ไดมี้จิตส านึกรักชาติเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 25 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม  2558) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 25 พ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

2.ขออนุมติัโครงการ 27 พ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและนกัศึกษาทราบ 27พ.ย.-4 ธ.ค. 
58 

1,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

4.จดัเตรียมสถานท่ี  2 ธ.ค. 58 5,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
5.ด าเนินการจดักิจกรรม  5 ธ.ค. 58 3,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 9,000 บาท 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
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งบประมาณจ านวน   9,000   บาท (เกา้พนับาทถว้น) 
1.ค่าเอกสาร   1,000 บาท 
 (เอกสารประชาสัมพนัธ์ เอกสารจดัประชุม) 
2.ค่าจดัสถานท่ี    5,000 บาท 
3. ค่าด าเนินการจดักิจกรรม 3,000 บาท  
 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1. ครูและบุคลากรของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน    49 ท่าน 
 2. นกัศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน     1,251  คน 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมถวายพระพร 
 2. ร้อยละ 100 ของจ านวนนกัศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมถวายพระพร  
11 การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของบุคลากรและนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมถวาย
พระพร 

- - 

 12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นกัศึกษาเห็นคุณค่าของวนัพอ่        
2.นกัศึกษาไดร่้วมกนัแสดงความจงรักภกัดี และเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั 
3.นกัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ่ 

  
 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา     หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ 

อนุมติั 
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ไม่อนุมติั 
 
 
 
 
     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1.ช่ือโครงการ    การร่วมงานถวายพระพรวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ฯ   
 ประจ าปีการศึกษา 2558 
2.ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3.ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุ 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาไดมี้การจดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี ๑๒ เดือน 
สิงหาคม เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ดงันั้นในวนัท่ี ๑๒ 
สิงหาคม ของทุกปี ทางวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จึงร่วมกนัจดัท าวนัพระราชสมภพมาเป็นวนัระลึก
ถึงพระคุณแม่ จึงขอร่วมถวายพระพร และคณะครูได้จดัท าโครงการ วนัแม่แห่งชาติข้ึนเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นกัศึกษาไดร้ะลึกถึงพระคุณของแม่ และไดรู้้ถึงความยากล าบากของแม่ว่าการเล้ียงดูลูกจนเติบโตเป็นคนดีใน
สังคม โครงการวนัแม่น้ีจะเป็นการกระตุน้ ปลูกฝังการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีเสริมพฒันาการดา้นต่าง ๆ เช่น 
ดา้นจิตใจ ไดเ้รียนรู้ระลึกถึงพระคุณของแม่ การปฏิบติัตนต่อแม่ในส่ิงท่ีดีงามตามท่ีแม่สอนสัง่ และทางวิทยาลยั
ไดน้ าดอกมะลิของนักศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ส าหรับนักศึกษาท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  ภายใตโ้ครงการร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี น ามาจ าหน่ายใหก้บันกัศึกษา 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจึงเห็นควรจดัโครงการโดยให้คณะกรรมการนักศึกษาและฝ่าย
กิจการนักศึกษาไดจ้ดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ ฯ  พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเป็นการแสดงความ
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จงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์เกิดแรงบนัดาลใจจิตส านึก  และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และ
มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม  
5.วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าของวนัแม่        
2.เพื่อเป็นการปลูกฝังความสามคัคีของนกัศึกษา 

3.เพื่อใหน้กัศึกษามีจิตส านึกความรักชาติ มีความตระหนกัและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถานบนัของ
พระมหากษตัริย ์

4.เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็นกัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ 
 
 

6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 1.บุคลากรของสถานศึกษา และนกัศึกษา จ านวน 1,300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัแม่ 
 2. นกัศึกษาร้อยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัแม่ 
 3. นกัศึกษาร้อยละ 100 ไดมี้จิตส านึกรักชาติเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 4 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 4 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัโครงการ 5 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
3.ติดต่อซ้ือดอกจากโรงเรียนศรีสังวาลย ์เชียงใหม่ 6 ส.ค. 58 12,510 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและนกัศึกษาทราบ 7-9 ส.ค. 58 1,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
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อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
5.จดัเตรียมสถานท่ี  10 ส.ค. 58 3,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
6.ด าเนินการจดักิจกรรม 12 ส.ค. 58 2,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
รวมงบประมาณ 18,510 บาท 

8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน  หน่ึงหม่ืนแปดพนัหา้ร้อยสิบบาทถว้น 
1.ค่าดอกมะลิ   12,510  บาท 
2.ค่าจดัสถานท่ี   3,000 บาท 
3. ค่าด าเนินการจดักิจกรรม 2,000  บาท 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1.โรงเรียนศรีสังวาลย ์เชียงใหม่ 
 2. ครูและบุคลากรของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน     80 ท่าน 
 3. นกัศึกษาของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน     1,251  คน 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมถวายพระพร 
 2. ร้อยละ 100 ของจ านวนนกัศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมถวายพระพร  
 3. ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากรและนกัศึกษาร่วมกนัซ้ือดอกมะลิของนกัศึกษา           
 โรงเรียนศรีสังวาล 
11 การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของบุคลากรและนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมถวาย
พระพร 

- - 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นกัศึกษาเห็นคุณค่าของวนัแม่        
2.นกัศึกษาไดร่้วมกนัแสดงความจงรักภกัดี และเฉลิมพระเกียรติองคส์มเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ ๆ 



88 

 

3.นกัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ 
4.นกัศึกษา ไดแ้สดงความกตญัญู ระลึกถึงพระคุณของแม่ 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการการอนุมัติ
โครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

 
     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1. ช่ือโครงการ  โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา ถวายเทียน    
  เข้าพรรษาให้วดัโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง(วดัเจ็ดยอด) ประจ าปี   
 การศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ           
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 อ. ธีระพงษ ์ สมบูรณ์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายติดต่อเจา้อาวาสวดั 
4. หลกัการและเหตุผล 

 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดจ้ดัให้มีโครงการ การถวายเทียนพรรษาในวนัเขา้พรรษาเป็น
ประเพณีอนัดีงามของชาวพุทธ สะทอ้นถึงจิตใจท่ีใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอยา่งยิง่ท่ีปลูกฝังเยาวชนให้เขา้ใจ 
และซาบซ้ึงเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามเหล่าน้ี  
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วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงไดจ้ดัท าโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้อนุรักษ์ การสร้าง
ความสามคัคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรม ของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษาและส่งเสริม ประเพณีวฒันธรรมใหค้งอยูสื่บไป  
5. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหอ้นุรักษ ์และส่งเสริม ประเพณีวฒันธรรมใหค้งอยู ่
2. เพื่อใหอ้าจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา ไดท้ ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกนั ก่อใหเ้กิด ความสามคัคีใน

หมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
3. เพื่อเป็นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ของอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัศึกษา  

6. เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 ครู อาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 1,335 คน (ครู 
อาจารย ์บุคลากร จ านวน 85 ท่าน นกัศึกษา จ านวน 1,250 คน) 
 เชิงคุณภาพ 
 1.  นกัศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ ความเขา้ใจ ในหลกัธรรมของศาสนา 
 2. นกัศึกษาร้อยละ 100 ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 3. นกัศึกษาและครู อาจารยแ์ละบุคลากร ร้อยละ 100 ไดร่้วมกนัประกอบกิจกรรม 
 4. นกัศึกษาร้อยละ 100 ไดรั้บการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย  
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ (1-9 กรกฎาคม 2558)  

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1 ก.ค. 58 - 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2. ขออนุมติัจดักิจกรรมโครงการ 
2-3 ก.ค. 58 - 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

3 ก.ค. 58 - 
อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
4. ประสานงานวดั และผูเ้ก่ียวขอ้ง 4 ก.ค. 58 - อ.ธีระพงษ ์ สมบูรณ์ 
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5. อาราธนานิมนตเ์จา้อาวาสวดัเจด็ยอดวรวิหาร        พระ
อารามหลวง 

7 ก.ค. 58 - อ.ธีระพงษ ์ สมบูรณ์ 

6. จดัเตรียมแบบประเมิน/จดัเตรียมสถานท่ี 
8 ก.ค. 58 200 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
7. ด าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการ 

9 ก.ค. 58 2,800 
อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
8. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน สรุปผลการ
ด าเนินการ 

9 ก.ค. 58 - อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

9.จดัท ารายงานผลการจดักิจกรรมเสนอผูบ้ริหารวิทยาลยัฯ 10 ก.ค. 58 - อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 3,000  

8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
 8.1 ค่าเอกสาร    200  บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสัมพนัธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบประเมิน) 
 8.2 ค่าปัจจยั และสงัฆทาน  2,800   บาท  
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

1. พระวิทยากร ณ วดัโพธารามมหาวิหาร วดัเจ็ดยอด จ านวน 3 รูป 
2. บุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 85 ท่าน 

10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100ของนกัศึกษาไดรั้บการอบรมทางคุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร 
 2. ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาท่ีเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเขา้ใจ หลกัธรรมทางศาสนา
เพิ่มข้ึน 
11. การประเมินผลโครงการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา 

การสอบถามความพึงพอใจ                                                                 
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม    

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



91 

 

1. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกท่ีดีงาม มีศาสนาเป็นเคร่ืองยดึ
เหน่ียวจิตใจ 

2. นกัศึกษาใหค้วามร่วมมือ และมีความสามคัคี 
3. นกัศึกษามีจิตส านึกความเป็นไทยมากข้ึน  

 ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 

     ลงช่ือ......................................... 
      (นางสาวบงกช  ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

 
 
โครงการ  ประกวดพานไหว้ครูของนักศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนา   
  ประจ าปีการศึกษา 2558 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  

อ.สุเทพ แกว้จรัญ อาจารยฝ่์ายปกครอง   ท่ีปรึกษาโครงการ 
อ.สุรียน์าถ ใจเหิม อาจารยผ์ูส้อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  หวัหนา้โครงการ 
อ.ภุมริน  บุญทว ี อาจารยผ์ูส้อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  เลขานุการ 

หลกัการและเหตุผล 
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 การไหวค้รูเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณครูอาจารยท่ี์อมรมประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
ให้กับนักศึกษา เป็นการแสดงความนอบน้อมท่ีศิษยพ์ึงปฏิบัติต่อผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ได้ให้ความรักและความรู้
ประหน่ึงเป็นบิดามารดาคนท่ีสอง ซ่ึงในสังคมไทยจะใหค้วามส าคญักบัผูอ้าวุโส ใหค้วามเคารพนบัถือ การไหว้
ครูจึงเป็นพิธีกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนไทยท่ีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน สมควรปลูกฝัง
อนุรักษใ์หเ้ดก็ไทยมีคุณลกัษณะท่ีดีเหล่าน้ีต่อไป 
 ดงันั้นในการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย จึงไดเ้ห็นสมควรใหมี้การจดัการประกวดแข่งขนัพานไหวค้รูข้ึน
ในโอกาสท่ีจะมีพิธีไหวค้รูในวนัพฤหสัท่ี 25 มิถุนายน 2558 น้ี ในนกัศึกษาชั้น ปวช.2 เน่ืองจากในภาคการศึกษา
ท่ีผา่นมา นกัศึกษาไดซ้ื้อพานไหวค้รูจากร้านคา้ส าเร็จรูปมาใชใ้นการประกอบพิธี ซ่ึงท าใหน้กัศึกษาไม่เกิดความ
ภาคภูมิใจในงานของตนเอง การไดป้ระดิษฐ์พานไหวค้รูเพื่อใชใ้นพิธีไหวค้รูจะท าให้นกัศึกษาฝึกการวางแผน
และท างานร่วมกนั ไดใ้ชเ้วลาวา่งหลงัเลิกเรียนใหเ้กิดประโยชน์ รู้ความส าคญัของวตัถุดิบท่ีใชป้ระดิษฐพ์านไหว้
ครู เม่ืองานส าเร็จแลว้ยงัเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองดว้ย เป็นการสืบสานประเพณีท่ีดีงามให้คงไว้
สืบต่อไป 
วตัถุประสงค์ 

  1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสวางแผนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด 
 ประโยชน ์
  2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ เขา้ใจความส าคญั ความหมายของการประดิษฐพ์านไหวค้รู 
  3. เพื่ออนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาของคนไทยใหค้งไวสื้บต่อไป 

เป้าหมาย 
 ครู บุคลากร และนกัศึกษาปวช. 2/1-2/7 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 244 คน 
 1. เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 สามารถประดิษฐพ์านไหวค้รูไดถู้กตอ้ง ตาม
แบบแผนประเพณีได ้

  2. เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเร่ืองความ  
 อ่อนนอ้มถ่อมตน การกตญัญูรู้คุณครูอาจารย ์

 
วนั/เวลา/สถานที่ด าเนินการ 
วนัท่ี 2-25 มิถุนายน 2558  เวลา 15.00 น.- 16.00 น.    

โรงอาหารอาคารอ านวยการ วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
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1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝ่ายกิจการนกัศึกษา 2 มิ.ย. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 4 มิ.ย. 58 - อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทราบ  5-20 มิ.ย. 58 100 อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 

อ.ภุมริน  บุญทว ี
4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 23-24 มิ.ย. 58 200 อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 

อ.ภุมริน  บุญทว ี
5.ด าเนินกิจกรรม 25 มิ.ย. 58 100 อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 

อ.ภุมริน  บุญทว ี
รวม  500  

 
งบประมาณ (หา้ร้อยบาทถว้น) 
ค่าการประชุมคณะกรรม  100  บาท 
ค่าประชาสมัพนัธ์  100 บาท 
ค่าจดัเตรียมเอกสารจดัสถานท่ี  200 บาท 
ค่าด าเนินกิจกรรม  100 บาท 
คณะกรรมการให้คะแนน 

  1. อ.บงกช ชยัพนัธ์ุ   ผูอ้  านวยการ 
  2. อ.เกตุธิดา รัตนประภา   คณะกรรมการ 
  3. อ.สุเทพ แกว้จรัล   คณะกรรมการ 
  4. อ.เพญ็พรรณ ประดิษฐนิยกลุ  คณะกรรมการ 
  5. อ.วาสนา อุปละกลุ   คณะกรรมการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 สามารถประดิษฐ์พานไหวค้รูไดถู้กตอ้งตามแบบแผนประเพณี
ได ้
 2. ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเร่ืองความอ่อนนอ้มถ่อมตน การ
กตญัญูรู้คุณครูอาจารย ์
การประเมินผล  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละ 90 ของนกัศึกษาสามารถ การสอบถามความพึงพอใจครู แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ประดิษฐพ์านไหวค้รูไดถู้กตอ้งตาม
แบบแผนประเพณี 

บุคลากร และนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครู บุคลากร และนกัศึกษาสามารถประดิษฐพ์านไหวค้รูไดถู้กตอ้งตามแบบแผนประเพณีได ้

 2. ครู บุคลากร และนกัศึกษาเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเร่ืองความอ่อนนอ้มถ่อมตน การกตญัญูรู้
คุณครูอาจารย ์
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ อาจารยฝ่์ายปกครอง   ท่ีปรึกษาโครงการ 
อ.สุรียน์าถ ใจเหิม อาจารยผ์ูส้อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  หวัหนา้โครงการ 

 อ.ภุมริน  บุญทว ี อาจารยผ์ูส้อนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย  เลขานุการ 
การอนุมัติโครงการ 
       อนุมติั 
       ไม่อนุมติั  

     
 
 

                                  _____________________________________ 
                (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 

    ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพาณิชยการลานนา 
    ผูอ้นุมติัโครงการ 

 
 
 
 
 
วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิการลานนา 
1. ช่ือโครงการ  โครงการไหว้ครูของนักศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนาประจ าปี  
  การศึกษา 2558 
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2. ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
 การไหวค้รูเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณครูอาจารยท่ี์อมรมประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้
ใหก้บันกัศึกษาเป็นการแสดงความนอบนอ้มท่ีศิษยพ์ึงปฏิบติัต่อผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ไดใ้หค้วามรักและความรู้
ประหน่ึงเป็นบิดามารดาคนท่ีสอง ซ่ึงในสงัคมไทยจะใหค้วามส าคญักบัผูอ้าวโุส ใหค้วามเคารพนบัถือ การไหว้
ครูจึงเป็นพิธีกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวิถีชีวิตแนวคิดของคนไทยท่ีเป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน สมควรปลูกฝัง
อนุรักษใ์หเ้ดก็ไทยมีคุณลกัษณะท่ีดีเหล่าน้ีต่อไป 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาเชียงใหม่จึงไดจ้ดัใหมี้พิธีไหวค้รูข้ึนทุกปี ในเดือนมิถุนายน
หลงัจากเปิดภาคเรียนท่ี 1 เพือ่ใหน้กัศึกษาไดผ้า่นพิธีกรรมท่ีจะส่งผลทางดา้นจิตวิทยาใหน้กัศึกษารู้สึก
กระตือรือร้นในการเรียน มีความรักในสถาบนัของตน และเคารพครูอาจารย ์ 
5. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสวางแผนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดร้ะลึกถึงพระคุณของครูอาจารย ์ 
3. เพื่ออนุรักษสื์บสานคุณลกัษณะท่ีดีของคนไทยเร่ืองความอ่อนนอ้มถ่อมตน ความกตญัญูรู้คุณ 

6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 6.1 บุคลากรและนกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 1,127 คน (บุคลากร 85 ท่าน 
นกัศึกษา 1,042 คน) 
 เชิงคุณภาพ 
 6.2 นกัศึกษาร้อยละ 100 ใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมไหวค้รู 
 6.3  นกัศึกษาและครูอาจารย ์ร้อยละ 100 ร่วมกนัประกอบกิจกรรมไหวค้รู 
 6.4  นกัศึกษาร้อยละ 100 แสดงออกถึงความกตญัญูรู้คุณถึงพระคุณครูอาจารย ์
 
 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
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(ระยะเวลาด าเนินการ 16 มิ.ย. – 10 ก.ค. 58) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  16 มิ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมติัจดักิจกรรม 18 มิ.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3. ประชาสัมพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 23 มิ.ย. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
4. จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 23 มิ.ย. 58 900 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5. ด าเนินการจดักิจกรรม 10 ก.ค. 58 4,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 14 ก.ค. 58 - อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
รวมงบประมาณ 5,000  

 
8. งบประมาณจ านวน 5,000  บาท (หา้พนับาทถว้น) 
 8.1 ค่าเอกสาร     100 บาท 
 (แบบประเมิน/เอกสารประชาสัมพนัธ์/เอกสารจดัประชุม) 
 8.2 ค่าจดัสถานท่ี   900 บาท 
 8.3 ค่าด าเนินการจดักิจกรรม  4,000 บาท 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1. ครูอาจารยแ์ละนกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการบานนา จ านวน 1,336 คน  
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาของสถานศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 100 ของจ านวนนกัศึกษาไดแ้สดงความกตญัญูต่อครูอาจารย ์   
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11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมไหวค้รู 

การสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นกัศึกษามีความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมการไหวค้รู 
 2.นกัศึกษามีความสามคัคี และเป็นการสืบสานคุณลกัษณะท่ีดีของคนไทยในเร่ืองความอ่อนนอ้มถ่อม
ตน ความกตญัญูรู้คุณ 
 3. นกัศึกษาไดร้ะลึกถึงพระคุณของครูอาจารย ์
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 
 
         ลงช่ือ.............................................   
       (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์ ) 

                ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                ผูอ้นุมติัโครงการ 
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โครงการ  สืบสานภูมิปัญญาพืน้บ้านไทยด้านศิลปะวฒันธรรมของนักศึกษาวิทยาลยั  
  เทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  

อ.ภุมริน บุญทวี  หวัหนา้หมวดภาษาไทย-สังคม-ภาษาจีน ท่ีปรึกษาโครงการ 
อ.สุรียน์าถ ใจเหิม อาจารยผ์ูส้อนวิชาชีวิตและวฒันธรรมไทย หวัหนา้โครงการ 
อ.เกตุธิดา รัตนประภา อาจารยผ์ูส้อนวิชาชีวิตและวฒันธรรมไทย เลขานุการ 

หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท าให้โลกสามารถทราบข่าวสารต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ทวีปใดทวีปหน่ึงสามารถทราบไปทั่วโลกไดท้ันที ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต 
รวมถึงการแพร่หลายทางวฒันธรรม การแต่งกาย อาหารการกินของประเทศหน่ึง สามารถส่งผ่านมาถึงผูค้นใน
ประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงประเทศไทย การท่ีนักศึกษาได้พบเห็นวฒันธรรมจากประเทศต่างๆ มากมายและใชชี้วิต
ก้าวเข้าสู่การเป็นสากล อาทิเช่น การแต่งกาย การใช้ภาษา การหาความบันเทิงจากการแสดง การละเล่น ดู
ภาพยนตร์ ละครแบบใหม่ ท าใหห่้างเหินจากวิถีชีวิต วฒันธรรมพื้นบา้นท่ีบรรพบุรุษไทยไดใ้ชชี้วิตมาก่อน 
 ดังนั้ นในการเรียนวิชาชีวิตศิลปะและวฒันธรรมไทยจึงเป็นโอกาสท่ีนักศึกษาจะได้ศึกษาวิถีชีวิต
ชาวบา้นไทยท่ีมีความผูกพนักบัธรรมชาติ ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ ความเช่ือ จนกลาย
มาเป็นการละเล่นเพื่อความบนัเทิงท่ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผูค้นท่ีอาศยัแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน 
นกัศึกษาเห็นความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถ่ินวา่มีความส าคญัเทียบเท่าวฒันธรรมสากล และควรท่ีจะอนุรักษ์
สืบสานไวเ้ป็นมรดกใหลู้กหลานต่อไป 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสวางแผนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
 ประโยชน ์
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ เขา้ใจความส าคญัของวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3. เพื่ออนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาของคนไทยใหค้งไวสื้บต่อไป และเผยแพร่สู่สากลได ้
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 ครู บุคลากร และนกัศึกษาปวส. 1/1-1/6 และ ปวส.พ. 1/1-1/6  

วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพณิชยการลานนา จ านวน 339  คน 
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. เชิงปริมาณ ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพื้นบา้น
ของนกัศึกษา 
 2. เชิงคุณภาพ ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเร่ืองวิถีชีวิต 
วฒันธรรมพื้นบา้นไทย 
วนั/เวลา/สถานที่ด าเนินการ 
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558- 29 สิงหาคม 2558 เวลา 10.10 น. -  12.50 น. 

โรงอาหารอาคารส านกังาน วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  
ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

1-2 ก.ค. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 3-4 ก.ค. 58 - อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 
3.นกัศึกษาฝึกซอ้มเตรียมความพร้อมในการ
แสดง ครูใหค้  าแนะน าปรึกษา 

7 ก.ค. – 22 ส.ค.58 200 อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 
อ.เกตุธิดา รัตนประภา 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 25-26 ส.ค. 58 1,000 อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 
อ.เกตุธิดา รัตนประภา 

5.ด าเนินกิจกรรม 27 ส.ค. 58 1,200 อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 
อ.เกตุธิดา รัตนประภา 

6. ติดตาม สรุปและประเมินผล 28-29 ส.ค. 58 - อ.สุรียน์าถ ใจเหิม 
อ.เกตุธิดา รัตนประภา 

รวม  2,500  
งบประมาณ 2,500 บาท (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
 ค่าจดัการประชุมคณะกรรมการ  100  บาท 
 ค่าฝึกซอ้มเตรียมความพร้อม  200 บาท 
 ค่าจดัเตรียมสถานท่ี   1,000 บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม   1,200 บาท 
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
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ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพื้นบา้นของ
นกัศึกษา 
 2. ครู บุคลากร และนกัศึกษาร้อยละ 100 เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรมพื้นบา้น
ไทย 
การประเมินผล  
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

ร้อยละ 75 ของครู บุคลากร และ
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการแสดง
และชมการละเล่นพื้นบา้นของ
นกัศึกษา 

การสอบถามความพึงพอใจครู 
บุคลากร และนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครู บุคลากร และนกัศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพื้นบา้นของนกัศึกษา 
 2. ครู บุคลากร และนกัศึกษาเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเร่ืองวิถีชีวิต วฒันธรรมพื้นบา้นไทย 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 

อ.ภุมริน บุญทวี  หวัหนา้หมวดภาษาไทย-สังคม-ภาษาจีน ท่ีปรึกษาโครงการ 
อ.สุรียน์าถ ใจเหิม อาจารยผ์ูส้อนวิชาชีวิตและวฒันธรรมไทย หวัหนา้โครงการ 
อ.เกตุธิดา รัตนประภา อาจารยผ์ูส้อนวิชาชีวิตและวฒันธรรมไทย เลขานุการ 

การอนุมัติโครงการ 
       อนุมติั 
       ไม่อนุมติั  
 
 
 

      _____________________________________ 
                    (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 

    ผูอ้  านวยการวิทยาลยัพาณิชยการลานนา 
    ผูอ้นุมติัโครงการ 
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- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1. ช่ือโครงการ    L.C.C. ร่วมปลูกป่า (จัดกจิกรรมอาชีวะเอกชนรวมพลงั สร้างฝาย ปลูกป่า)                           
   ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

4. หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ร่วมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ 
โดยกลุ่มวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพูน จ านวน 9 วิทยาลยั จะจดัให้มีกิจกรรม
อาชีวะเอกชนรวมพลงั สร้างฝาย ปลูกป่า ตามโครงการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม นกัเรียน – นกัศึกษา โรงเรียน
เอกชนโดยส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสให้ นกัเรียน – 
นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ นักเรียน – นักศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ก าหนดจดัข้ึนในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันา
หว้ยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่  
 5.วตัถุประสงค์  
 1.เพื่อเปิดโอกาสให ้นกัเรียน – นกัศึกษา ไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
 2.เพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั นกัเรียน – นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
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 3. สร้างความสามคัคีในกลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพนู 
6.เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 6.1 นกัเรียน – นกัศึกษา โรงเรียนเอกชน จ านวน 9 วิทยาลยั  (วิทยาลยัละ 35 คน) 
 เชิงคุณภาพ 
 6.2 นกัเรียน – นกัศึกษา ร้อยละ 100ไดบ้ าเพญ็ประโยชนต่์อสงัคม 
 6.3 นกัเรียน – นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ร้อยละ 100 ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม 
 6.4 นกัเรียน – นกัศึกษา ร้อยละ 100 เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 10 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมติัจดักิจกรรม 15 ก.ค. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3. ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 18 ก.ค. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4. จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 20 ก.ค. 58 300 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5. ด าเนินการจดักิจกรรม 1 ส.ค. 58 2,500 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 2 ส.ค. 58 - อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
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รวมงบประมาณ  3,000  
8.งบประมาณจ านวน  
 งบประมาณ  3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
 ค่าเขียนโครงการเพื่อขออนุมติั  100 บาท 
 ค่าประชาสมัพนัธ์   300 บาท 
 ค่าจดัเตรียมเอกสารจดัเตรียมสถานท่ี  300 บาท 
 ค่าด าเนินการจดักิจกรรม   2,500 บาท 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1. กลุ่มวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพนู จ านวน 9 วิทยาลยั 
 2. ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 
 3. กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพนู 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100 ไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
 2. ร้อยละ 100  นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม 
 3. ร้อยละ 100 เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
-ร้อยละ 80 ของนกัเรียน-นกัศึกษาได้
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
-ร้อยละ 80 ของนกัเรียน-นกัศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ไดส้ร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีต่อสงัคม 

- เอกสารการลงทะเบียน 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นกัศึกษามีความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมการปลูกป่า 
 2. นกัศึกษาไดบ้ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 
 3. นกัศึกษาสร้างความสามคัคีในกลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพนู 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
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 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

การอนุมัติโครงการ 
 อนุมติั 
 ไม่อนุมติั 
 
 
 
 
     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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- โครงการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา   
1. ช่ือโครงการ       งานฉลองคริสตม์าสและปีใหม่ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา   
  ประจ าปีการศึกษา 2558 
2.ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบ    
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา  เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
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 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดมี้การจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส ข้ึนทุกปีเป็นประเพณีท่ีถือวา่
ส าคญัส าหรับชาวคริสต ์ คือประเพณีการฉลองวนัคริสตม์าส  นบัเป็นประเพณีและเทศกาลท่ีเป็นสากลในวนัส้ิน
ปีเก่าและตอ้นรับปีใหม่ ซ่ึงวทิยาลยั ฯ ถือปฏิบติัดว้ยการตกับาตรขา้วสาร-อาหารแหง้ แด่พระภิกษุสงฆแ์ละ
ไดรั้บความร่วมมือในการท ากิจกรรมจากนกัศึกษาตลอดมา ไดมี้โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อสร้างความสามคัคีใน
หมู่คณะ     และสมควรท่ีจะตอ้งมีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยนิดี   ซ่ึงการจดังานร่ืนเริงเน่ืองในวนั
คริสตม์าสน้ี   ทางวิทยาลยั ฯ ท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์ ทุกโรงเรียนส่วนใหญ่จะจดักิจกรรมเพื่อใหน้กัศึกษาเห็น
ความส าคญัในวนัน้ี    และนกัศึกษาทุกคนร่วมแสดงความยนิดีกบัวนัคริสตม์าส 
5. วตัถุประสงค์  
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสท ากิจกรรมดว้ยความสมคัรใจ   
 2.  เพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกนั   
 3.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ   
 4.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้การท าบุญร่วมกนั   
 5.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
6. เป้าหมาย เชิงประมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 ครู อาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 1,125 คน (ครูอาจารย ์
บุคลากร จ านวน 83 ท่าน นกัศึกษา จ านวน 1,042 คน) 
 เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 นกัศึกษา มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมวนัคริสตม์าส   
2. ร้อยละ 80 ไดรั้บความร่วมมือจากนกัศึกษาทั้งวิทยาลยั 
 

7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ  
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1-19 ธนัวาคม 2558) 

ขั้นตอนวธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-2 ธ.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 9 ธ.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
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อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและนกัศึกษาทราบ 10-18 ธ.ค. 58 1,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3. จดัสถานท่ี 17-18 ธ.ค. 58 5,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4.ด าเนินการจดักิจกรรม 19 ธ.ค. 58 79,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 85,000 บาท 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 85,000   (แปดหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
  ค่าประชาสมัพนัธ์    1,000 บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสัมพนัธ์) 
  ค่าจดัสถานท่ี     5,000  บาท 
  ค่าด าเนินการจดักิจกรรม    79,000  บาท 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 นกัศึกษาวิทยาลยั จ านวน 1,042 คน 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 ร้อยละ 80 ของบุคลากรของสถานศึกษา (ครูและบุคลากร) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 80 มีจ านวนนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
11. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของอาจารยผ์ูส้อนและ
บุคลากรไดรั้บความร่วมมือในการ
ประกอบกิจกรรมวนัคริสตม์าส 

การสอบถามความพึงพอใจ
อาจารยแ์ละบุคลากรและ
นกัศึกษา 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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12. ผลการด าเนินงาน  
 มีการจดังานประจ าปี ณ วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาเชียงใหม่ นกัศึกษามีการวางแผน  และ
เตรียมงานท าใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ   
13. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา  เลขานุการโครงการ 
 
14. การอนุมัตโิครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 
 

     ............................................................... 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1. ช่ือโครงการ       นกัศึกษาจดักิจกรรมการแสดงดนตรีช่วงพกักลางวนัใตตึ้กส านกังาน    
  ประจ าปีการศึกษา 2558 
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2. ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา  เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
 ตามแนวการจดัการศึกษาของไทยในปัจจุบนัท่ีมุ่งใหผู้เ้รียน เก่ง ดี มีความสุข วิทยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาจึงไดจ้ดักิจกรรมการแสดงดนตรีช่วงพกักลางวนัข้ึน  เพื่อเป็นการสร้างใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้
สุนทรียภาพ มีจิตใจอ่อนโยน มีความสนุกสนาน และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข อีกประการหน่ึง
คือเพื่อส่งเสริมผูท่ี้มีความสามารถดา้นดนตรีใหโ้ดดเด่นโดยเฉพาะการไดมี้โอกาสแสดงต่อหนา้ผูอ่ื้นเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนดนตรีไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทั้งยงัเป็นตวัอยา่งส าหรับผูอ่ื้นในการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์อีกดว้ย 
5. วตัถุประสงค์  
 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหารกลางวนั 
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดผ้อ่นคลายหลงัจากการเรียนในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารกลางวนั 
 3. เพื่อใหน้กัศึกษารู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
6.1 นกัศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 1,042 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 6.2 นกัศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ไดรั้บความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหารกลางวนั 
             6.3 นกัศึกษา ของสถานศึกษา ร้อยละ 80  ไดผ้อ่นคลายหลงัจากการเรียนในช่วงเวลาก่อนรับประทาน
อาหารกลางวนั    
 
 
 
 
 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ                                    
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(ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2558  -  กมุภาพนัธ์  2559) 

ขั้นตอนวธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา พ.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม พ.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและนกัศึกษาทราบ 10-18 ธ.ค. 58 2,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

4.ด าเนินการจดักิจกรรม พ.ค. 58-ก.พ.59 3,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

รวมงบประมาณ 5,000  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน บาท  5,000 (หา้พนับาทถว้น) 
- ค่าประชาสมัพนัธ์    2,000 บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสัมพนัธ์) 

 - ค่าด าเนินการจดักิจกรรม (ค่าจดัสถานท่ี)  3,000 บาท 
9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 นกัศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 1,042 คน 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  
 10.1 ร้อยละ 90 ของนกัศึกษาของสถานศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 10.2 ร้อยละ 90 ของจ านวนนกัศึกษาไดรั้บความสนุกสนาน 
 10.3 ร้อยละ 90  ของจ านวนนกัศึกษา ไดผ้อ่นคลายหลงัจากการเรียนในช่วงเวลาก่อนรับประทาน
อาหารกลางวนั    
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11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดรั้บความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในช่วงเวลาพกั
กลางวนั 

มีการติดตามการเขา้ร่วม
กิจกรรมของนกัศึกษา 
การสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาท่ีไดรั้บชม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 นกัศึกษาและบุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมช่วงพกักลางวนัอยา่งสนุกสนาน 
 12.2 นกัศึกษาไดรั้บชมการแสดงดนตรี ช่วยผอ่นคลายในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหาร 
 12.3 นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา  เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 
        ลงช่ือ.............................................   
       (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์ ) 

              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                  ผูอ้นุมติัโครงการ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1.ช่ือโครงการ       : วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนาจัดกจิกรรมงานกรีฑาสี            
   ณ สนามกฬีา 700 ปี ประจ าปีการศึกษา 2558 
2.ลกัษณะโครงการ :  โครงการต่อเน่ือง 
3.ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4.หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ในปัจจุบนัไดมุ่้งเนน้ท่ีจะส่งเสริม พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้
มีการคิดเป็น ท าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีระบบ ทางดา้นร่างกายให้มีสุขภาพท่ี
แขง็แรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกก าลงักาย เพื่อใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดย
ให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกรีฑาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะท่ี
วิทยาลยัฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีใหค้วามรู้และวิธีท่ีจะท าใหผู้เ้รียนท่ีเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต ไดมี้
การออกก าลงักาย ใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพ
ของผูเ้รียน ในการร่วมกิจกรรมทางดา้น กรีฑาภายในของวิทยาลยั  
5.วตัถุประสงค์ : 
     1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสงัคม 
       2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรีฑาท่ีตนเองชอบและถนดั 
      3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสร่วมท ากิจกรรมทางดา้น กรีฑา 
     4. เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามคัคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินยั รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
     5. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์และห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 1.นกัศึกษา จ านวน 1,042 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1.นกัศึกษา ร้อยละ 80 มีการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม 
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 2.นกัศึกษา ร้อยละ 80 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นกรีฑาสี และเกิดความสามคัคีเป็นหมู่คณะ 
 
 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 7 สิงหาคม- 4 กนัยายน 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา 7-8 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรมกรีฑาสี 10 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทราบ 10 – 31 ส.ค. 58 1,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 1- 3 ก.ย. 58 15,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
5.ด าเนินกิจกรรมกรีฑาสี 4 ก.ย. 58 70,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  86,000  
 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน        86,000  บาท (  แปดหม่ืนหกพนับาทถว้น ) 
 ค่าประชาสมัพนัธ์        1,000  บาท 
 ค่าจดัสถานท่ี   15,000  บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรมกรีฑาสี  70,000  บาท 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 บุคลาการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน   83     ท่าน 
 นกัศึกษา จ านวน  1,042  คน 
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 โรงพละศึกษา  2   สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 ร้อยละ 90 ของบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 90 นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และมีการจดัเตรียมงานกิจกรรมกรีฑาสีอยา่งเรียบร้อย 
 
11.การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาและ
บุคลากรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
กรีฑาสี  

มีการติดตามกิจกรรมกรีฑาสี 
 
การสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษาและบุคลากร 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การแข่งขนักรีฑาสี ประจ าปีการศึกษา 2558 ณ โรงพละศึกษา  2   สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 
 12.1 นกักีฬาแต่ละสีไดร่้วมแข่งขนักีฬาในแต่ละประเภท  อยา่งสนุกสนานและยอมรับในการตดัสินของ
กรรมการ   
  12.2 กองเชียร์ของแต่ละสีไดร่้วมกนัตกแต่ง สแตนเชียร์อยา่งสวยงาม    
 12.3นกักีฬาร่วมร้องเพลงเชียร์อยา่งสนุกสนานและพร้อมเพรียงกนัตลอดทั้งวนัและในงานยงัไดมี้การ
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี  ซ่ึงใชเ้วลาในการฝึกซอ้มมาเป็นอยา่งดี   เม่ือถึงเวลาแข่งขนัเชียร์ลีดเดอร์ของ
แต่ละสีกไ็ดโ้ชวค์วามสามารถของตนออกมาอยา่งเตม็ท่ีและสมศกัด์ิศรี   
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
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     ลงช่ือ................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1. ช่ือโครงการ       : กีฬาสีวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ณ วิทยาลยัฯ ประจ าปี  
   การศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ : โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4. หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดมุ่้งเน้นท่ีจะส่งเสริม พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีการคิด
เป็น ท าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีระบบ ทางดา้นร่างกายให้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกก าลงักาย เพื่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสไดแ้สดงออกถึงความสามารถดา้นกีฬาและท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะสี ในฐานะท่ีวิทยาลยัฯ 
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีให้ความรู้และวิธีท่ีจะท าให้ผูเ้รียนท่ีเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต ไดมี้การออก
ก าลงักาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงในการพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รียน ในการร่วมกิจกรรมทางดา้น กีฬาภายในของวิทยาลยัฯ   
5. วตัถุประสงค์ : 
   1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้การพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสงัคม 
     2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดส้ามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาท่ีตนเองชอบและถนดั 
    3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสร่วมท ากิจกรรมทางดา้นกีฬา 
   4. เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกถึงความสามคัคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวนิยั รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั 
  5. เพื่อใหผู้เ้รียนไดรู้้จกัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชนแ์ละห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
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6. เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 6.1 นกัศึกษา จ านวน 1,042 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 6.2 นกัศึกษา ร้อยละ 90 มีการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม 
 6.3 นกัศึกษา ร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นกีฬาสี และเกิดความสามคัคีเป็นหมู่คณะ 
 
 
 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 1-17 กรกฎาคม  2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา 1 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 2 ก.ค.58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 
3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูบุคลากรและนกัศึกษาทราบ 2-12 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 6-12 ก.ค. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
5.ด าเนินกิจกรรม (จดัการแข่งขนักีฬาสี) 13-17 ก.ค. 58 1,100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวม  1,200  

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน          1,200   บาท ( หน่ึงพนัสองร้อยบาทถว้น  ) 
 ค่าจดัเตรียมเอกสาร/จดัสถานท่ี  100  บาท     
 ค่าด าเนินกิจกรรม  1,100 บาท 
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9. หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 9.1 ครูและบุคลาการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน   80     ท่าน 
 9.2 นกัศึกษา จ านวน  1,042  คน 
10. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 10.1 ร้อยละ 90 ของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี 
 10.2 ร้อยละ 90 นกัศึกษาไดมี้การจดัเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีอยา่งเรียบร้อย 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมงานวนักีฬาสี 
 

-การสอบถามความพึงพอใจ 
-อาจารยบุ์คลากรและนกัศึกษาท่ี
เขา้ร่วมกิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลการด าเนินงาน 
 12.1 นกักีฬาแต่ละสีไดร่้วมแข่งขนักีฬาในแต่ละประเภท  อยา่งสนุกสนานและยอมรับในการตดัสินของ
กรรมการ    
 12.2 กองเชียร์ของแต่ละสีไดร่้วมกนัเชียร์อยา่งสนุกสนาน  และร่วมร้องเพลงเชียร์อยา่งพร้อมเพรียงกนั
ตลอดเวลาการแข่งขนั    
 12.3 นกัศึกษามีมารยาทในการเชียร์ ความสะอาดเรียบร้อยของกองเชียร์ของแต่ละสี   
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

      
 
 
 
     ลงช่ือ.................................................. 
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        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
 

 

 

 

 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1.ช่ือโครงการ     นกัศึกษา ปวช.1 เขา้ค่ายนอ้งใหม่สานใยสมัพนัธ์ ณ  ค่ายตากสินมหาราช  
     ประจ าปีการศึกษา 2558 
2.ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
3.ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
4.หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ไดมี้การจดักิจกรรมตอ้นรับเขา้ค่ายนอ้งใหม่สานใยสัมพนัธ์ ณ 
ค่ายตากสินมหาราช เชียงใหม่ โดยใหน้กัศึกษาใหม่ไดท้ าความรู้จกักนัและกนั สร้างความสนิทสนม สร้างเจตคติ
ท่ีดีต่อสถาบนั และเพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาใหม่ไดมี้การปรับตวัให้เกิดความคุน้เคยในการร่วมกิจกรรมและ
ไม่รู้สึกโดดเด่ียว นอกจากน้ีกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นการสร้างระเบียบวินยั รวมทั้งยงัเป็นการปรับเขา้กบัสังคม และ
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัอีกดว้ย 
5.วตัถุประสงค์  
   1.  เพื่อใหน้กัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ไดมี้โอกาสรู้จกัเพื่อนร่วมชั้น 
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 2.  เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 
  3. เพื่อฝึกการสร้างความเป็นระเบียบวินยั 
6.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 
 1.นกัศึกษา จ านวน 170  คน 
 2. ครูผูค้วบคุม จ านวน 10 ท่าน 
เชิงคุณภาพ 
 1.นกัศึกษา ร้อยละ 90 มีการพฒันาทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสงัคม 
 2.นกัศึกษา ร้อยละ 90 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางดา้นการอยูร่่วมกนั และเกิดความสามคัคีเป็นหมู่คณะ 
 3.นกัศึกษาร้อยละ 90  ไดฝึ้กตนใหเ้ป็นคนมีระเบียบวินยั 
 
 
 
 
 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 15 สิงหาคม -6 กนัยายน  2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา 

15-16 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 18 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

3.ประชาสมัพนัธ์ใหค้รูและบุคลากรทราบ 19-28 ส.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 1-5 ก.ย. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

5.ด าเนินกิจกรรม 6 ก.ย. 58 18,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

รวม  18,000  
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8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน     18,000     บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น ) 
 ค่าประชาสมัพนัธ์        -  บาท 
 (ค่าเอกสาร/เอกสารประชาสมัพนัธ์/ ค่าประชาสมัพนัธ์) 
 ค่าจดัสถานท่ี   -  บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม  18,000   บาท 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 บุคลาการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน    10    ท่าน 
 นกัศึกษา จ านวน  170   คน 
 บุคลากรค่ายตากสินมหาราช  15 ท่าน 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 ร้อยละ 90 ของบุคลากรไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 ร้อยละ 90 นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และมีการจดัเตรียมงานกิจกรรมอยา่งเรียบร้อย 
 
 
 
 
11.การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมค่ายนอ้งใหม่สานใย
สมัพนัธ์ ณ ค่ายตากสิน 

การสอบถามความพึงพอใจของ
นกัศึกษา 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นกัศึกษาท่ีเขา้ใหม่ไดมี้โอกาสรู้จกัเพื่อนร่วมชั้น 
 2.  นกัศึกษาเกิดความสามคัคีในหมู่คณะ 

 3. ฝึกการสร้างความเป็นระเบียบวนิยัใหก้บันกัศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
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อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 

 
 
 
     ลงช่ือ................................................. 
        (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
 

 

 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1. ช่ือโครงการ    ชมรมนนัทนาการLCC ประจ าปีการศึกษา 2558 
2. ลกัษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
3. ผู้รับผดิชอบ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

4. หลกัการและเหตุผล 
วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดเ้ห็นถึงการท่ีจะพฒันาประเทศชาติใหมี้ความเจริญนั้น มีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มนุษยจึ์งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุด การพฒันา
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ทรัพยากรมนุษย ์จึงเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ดา้น เพื่อใหท้รัพยากรมนุษยมี์ความเขม้แขง็ สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาสามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข นนัทนาการเป็นกระบวนการใน
การพฒันาประสบการณ์หรือพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคมโดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การ
ประกอบกิจกรรม การเล่นเกมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน มีความกล้าแสดงออก และการประกอบ
กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ จะท าใหน้กัศึกษาฝึกมีการวางแผนในการประกอบกิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ  หรือ
การคิดหากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแปลกใหม่ 

 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการ การพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน เห็นถึงความส าคญัของกิจกรรมนนัทนาการ จึงไดม้อบหมายใหฝ่้ายกิจการนกัศึกษา ด าเนินงานตาม
โครงการชมรมการจดักิจกรรมนนัทนาการเพื่อเยาวชนประจ าปีการศึกษา 2558 
5. วตัถุประสงค์  

1.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บความสนุกสนานและเพลิดเพลินหลงัเลิกเรียน   
2.  เพื่อใหน้กัศึกษาไดต้ระหนกัถึงประโยชน์  และคุณค่าของการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนกัศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการร่วมกิจกรรมของวิทยาลยั 

6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ  

นกัศึกษาจ านวน   1,042  คน 
อาจารยฝ่์ายด าเนินกิจกรรมนนัทนาการ จ านวน 2 ท่าน 

 เชิงคุณภาพ 
 1.นกัศึกษา ร้อยละ 90 ไดรั้บความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 2.นกัศึกษา ร้อยละ 90 รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
 3. นกัศึกษา ร้อยละ 90 ไดมี้การฝึกในการวางแผนการประกอบกิจกรรม 
 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2558 - กมุภาพนัธ์   2559) 

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
7 พ.ค. 58 - 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
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2.ขออนุมติัจดักิจกรรม 
10 พ.ค. 58 - 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3.ประชาสัมพนัธ์ใหค้รูและนกัศึกษาทราบ 15-30 พ.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

4.จดัเตรียมสถานท่ี 18 พ.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

5.ด าเนินการจดักิจกรรม 
19 พ.ค. – ก.พ. 59 - 

อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ - บาท 

    

 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน - 
 8.1 ค่าเอกสาร - 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสัมพนัธ์) 
 8.2 ค่าจดัสถานท่ี  - 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของนกัศึกษามีการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการวางแผน และ
การท ากิจกรรมร่วมกนั 
 2. ร้อยละ 90 นกัศึกษามีความสุข มีรอยยิม้ มีเสียงหวัเราะจากการประกอบกิจกรรม 
 
 
 
11.การประเมินผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรม 

การสังเกตความพึงพอใจ                                                                 
ของนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม    

- 
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12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นกัศึกษาไดรั้บความสนุกสนานและเพลิดเพลินหลงัเลิกเรียน   
2.  นกัศึกษาไดต้ระหนกัถึงประโยชน์  และคุณค่าของการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
3. เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนกัศึกษา 
4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นการร่วมกิจกรรมของวิทยาลยั 

 ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ  
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 

 

 

 

 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
1.ช่ือโครงการ       การประกวดร้องเพลง  L.C.C.  Singing Contest ประจ าปีการศึกษา 2558 
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2.ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
3.ผู้รับผดิชอบ   
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

4.หลกัการและเหตุผล  
           วิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดจ้ดักิจกรรมการประกวดร้องเพลง L.C.C. Singing Contest การ
ร้องเพลงและเล่นดนตรีเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้กบัเด็กและ
เยาวชน เป็นการฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์กระตุน้ให้เยาวชนไทยรักในการร้องเพลงและเล่น
ดนตรีมากข้ึน ไม่ยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติด วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยฝ่ายกิจการนกัศึกษา เล็งเห็น
ประโยชน์จากการประกวดร้องเพลงให้ความส าคญักบักิจกรรมท่ีสร้างสรรคจึ์งไดจ้ดัการประกวดร้องเพลงใน
โครงการ L.C.C. Singing Contest  ซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมต่อเน่ืองมาทุกปี  

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงเล็งเห็นควรจดัโครงการประกวดข้ึนอีกเป็นประจ า ทุกปี 
ภายใตห้ัวขอ้ “L.C.C. Singing Contest” โดยมีจุดประสงค์ส าคญัเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางดา้นการร้องเพลง ไดมี้เวทีในการแสดงความสามารถ ศกัยภาพความเป็นตวัตนทางดา้นการร้องเพลง เป็น
การเพิ่มพูนทกัษะ และประสบการณ์ให้มากข้ึน ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ผูเ้ป็นแบบอย่างรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการร้องเพลง 
5. วตัถุประสงค์ 
             1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในการร้องเพลง ห่างไกลจากยาเสพติด 
             2. เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาทกัษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขนัดา้นการ    ร้อง
เพลง ก่อใหเ้กิดการพฒันาการทางอารมณ์และสงัคม 
 3.เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามีความกลา้แสดงออกต่อสาธารณะ 
6. เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ     

1. ผูเ้ขา้ประกวดร้องเพลงไม่นอ้ยกวา่ 10 กลุ่ม 
2. ครูและนกัศึกษาท่ีเขา้ชมประกวดร้องเพลง จ านวน 1,042 คน 

  เชิงคุณภาพ  
 1. นกัศึกษาร้อยละ  100 ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประทบัใจ และมีส านึกท่ีดีในการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ 
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 2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 100 มีความรู้และประสบการณ์ในท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น          เห็นคุณค่า
ในตนเอง  และมีทกัษะในการใชชี้วิตในการห่างไกลยาเสพติด 
7. ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม 2558) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนกัศึกษา 1 ก.ค. 58 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2. ขออนุมติัจดักิจกรรม 5 ก.ค. 58 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

3. ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษาทราบ 6-25 ก.ค. 58 400 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

4.จดัเตรียมเอกสาร/จดัเตรียมสถานท่ี 20-28 ก.ค. 58 2,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5. ด าเนินการจดักิจกรรม 29 ก.ค. 58 15,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ 17,500 บาท 

 
8.ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน  17,500 บาท (หน่ึงหม่ืนเจด็พนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
 ค่าเอกสาร   500  บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/ เอกสารประชาสัมพนัธ์) 
 ค่าจดัสถานท่ี   2,000  บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม  15,000  บาท 
9. หน่วยงาน/ ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1.กรรมการตดัสินการประกวดร้องเพลง จ านวน 5 ท่าน 
 2.ครูและนกัศึกษาท่ีเขา้ชมประกวดร้องเพลง จ านวน 1,042 คน 
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 3. ช่างบนัทึกภาพการประกวดร้องเพลง จ านวน 2 ท่าน 
 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรนกัศึกษาของสถานศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมการชมการประกวด 
 2. ร้อยละ 90 ของผูเ้ขา้ประกวดไดป้ฏิบติัตามกฎและกติกาการประกวด 
11. การประเมิงผลโครงการ 

ตัวช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของครูและนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลง 

มีการติดตามความกา้วหนา้ของ
นกัศึกษาท่ีเขา้ประกวด 

-การสังเกต 
-การสอบถามความพึงพอใจ 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นกัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชนใ์นการร้องเพลง ห่างไกลจากยาเสพติด 
             2. นกัศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขนั      ดา้นการร้องเพลง ก่อใหเ้กิดการ
พฒันาการทางอารมณ์และสงัคม 
 3.นกัศึกษามีความกลา้แสดงออกต่อสาธารณะ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
 
 
 

     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณชิยการลานนา 
ช่ือโครงการ      การประกวดเตน้แอโรบิค เพื่อสุขภาพของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลย ี  
  พาณิชยการลานนา ประจ าปีการศึกษา 2558 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการในดา้น

สุขภาพ ให้กบันกัศึกษาในวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ให้มีสุขภาพทางดา้นสุขภาพกายและสุขภาพ
ใจ  ให้มีความเป็นอยูอ่ยา่งมีความสุขทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  สังคม  อารมณ์  สติปัญญา  โดยตอ้งการให้
นกัศึกษาสามารถดูแลและสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัสุขภาพตนเองไดด้ว้ยการออกก าลงักาย  สร้างสุขภาพเพื่อให้มี
สุขภาพพลานามยัดี  อีกทั้งยงัสามารถใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์  และยงัเป็นการป้องกนัยาเสพติดไม่ให้เขา้มา
ในเขตพื้นท่ีสถานศึกษาอีกทางหน่ึงดว้ย จึงไดมี้การจดัการประกวดเตน้   แอโรบิคข้ึน 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจดัท าโครงการออกก าลงักายสร้างสุขภาพ โดยการประกวด
เตน้แอโรบิคข้ึนมา เพื่อใหน้กัศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี  และกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกในการรักการออก
ก าลงักาย โดยการให้ลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมโครงการโดยกลุ่มชนะเลิศจะไดรั้บรางวลั อนัจะเป็นแนวทางใน
การสร้างใหสุ้ขภาพเขม้แขง็ต่อไป 
3. วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อใหน้กัศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี 
 2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
 3.  เพื่อป้องกนัยาเสพติดเขา้มาในเขตพื้นทีสถานศึกษา 
 4. เพื่อใหน้กัศึกษาสนใจดูแลสุขภาพตนเองใหม้ากข้ึน 
เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 เชิงปริมาณ   
นกัศึกษาระดบัชั้น   ปวส. ปีท่ี 1 จ านวน   323 คน 
เชิงคุณภาพ                                                                                                                                    1.เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัศึกษา  ร้อยละ 100  ท่ีสนใจ มีสุขภาพแขง็แรงไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็   
 2.นกัศึกษาร้อยละ 100 เขา้ร่วมแข่งขนัประกวดเตน้แอโรบิค  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 
7.ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ  กมุภาพนัธ์  2559) 

ขั้นตอน วธีิการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1.จดัประชุมเพื่อรวมกนัวางแผนงานการด าเนินงาน
โครงการ 

1 ก.พ.59 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2.จดัท าโครงการเพื่อน าเสนอเพื่อขอการอนุมติั
งบประมาณ 

5-10 ก.พ.59 - อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

3. ประชาสัมพนัธ์โครงการใหน้กัศึกษา ของวิทยาลยั 11-24 ก.พ. 59 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4.จดัเตรียมเอกสาร /แบบประเมิน จดัเตรียมสถานท่ี 25 ก.พ. 59 2,000 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

5.ด าเนินการจดักิจกรรม 26-27 ก.พ. 59 100 อ.สุเทพ แกว้จรัญ 

อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

รวมงบประมาณ  2,300 บาท 

 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 2,300 บาท (สองพนัสามร้อยบาทถว้น) 
 1.ค่าเอกสารจดัการประชุม  100 บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสัมพนัธ์/แบบประเมิน) 
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 2. ค่าจดัสถานท่ี     2,000  บาท 
 3. ค่าด าเนินการจดักิจกรรม  1000  บาท 
9.หน่วยงาน/ผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
 1.นกัศึกษาท่ีเขา้ประกวด จ านวน   323 คน 
 2.คณะกรรมการตดัสินการประกวด 5 ท่าน 
10.ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 80 ของจ านวนนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมประกวดเตน้แอโรบิค 
 2. ผลการประเมินการทดสอบนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ 
11.การประเมินผลโครงการ 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ร้อยละของนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมประกวดเตน้แอโรบิค 

-มีการติดตามความกา้วหนา้ของ
นกัศึกษา 
-การสอบถามความพึงพอใจของ
กิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นกัศึกษาไดส้ร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีข้ึน 

 2. นกัศึกษาใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน ์
 3.ป้องกนัยาเสพติดเขา้มาในเขตพื้นท่ี สถานศึกษา 
 4.  นกัศึกษาสนใจดูแลสุขภาพตนเองใหม้ากข้ึน 
ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แกว้จรัญ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา     ท่ีปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขนัเลข ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา    หวัหนา้โครงการ 
 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ เจา้หนา้ท่ีแผนพฒันาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

การอนุมัติโครงการ 
อนุมติั 
ไม่อนุมติั 
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     ลงช่ือ.......................................................... 
      (นางสาวบงกช ชยัพนัธ์) 
              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
                 ผูอ้นุมติัโครงการ 
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บทที่ 4 
การกำกับ ตดิตาม ประเมิน และรายงาน 

 
 
 กรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไว้ดังนี้ 
 
1. การกำกับ ติดตาม (Monitoring) 

1.1 จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามงานและประเมินผล 
1.2 จัดทำรูปแบบการกำกับติดตามงาน โดยจัดเตรียมเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม เพื่อเป็นแนวทางในการ

ดำเนินการกำกับติดตามในทิศทางเดียวกัน 
1.3 ดำเนินการกำกับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม/งาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งบประมาณและระยะเวลา 

2. การประเมินผล (Evaluation) 
2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล 
2.2 ดำเนินการประเมินผล ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

3. การรายงานผล (Reporting) 
3.1 รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่กำหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน 
3.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา วิทยาลัยสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพ่ือนำไปเป็นข้อมูลในการ

แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
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แบบประเมินผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน 

ในแผนปฏิบัตกิารประจำปีการศึกษา 2558 
 

1.   แผนงาน      1. การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฯ 

  3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  5. ปลูกฝังจิตสำนึกฯ  6. การประกันคุณภาพฯ  
  7. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 

2.  โครงการ/กิจกรรม/งาน        
       
3. ผู้รับผิดชอบ         
4. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
1.  ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค ์ 5 4 3 2 1 
2.  ความพึงพอใจในผลสำเรจ็ของผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
     

3.  งบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม      
4.  ความร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติงาน      
5.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน      

สรุปผลการปฏิบัติงาน      
 
5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
         
        
        
        
    
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
                  (                               ) 
           ตำแหน่ง      
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             / /  
 
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2558 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  สนับสนุน/ส่งเสริม ให้ครูไปศึกษา
อบรมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

            

2.  โครงการพัฒนาครู             
3.  โครงการร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ 
            

4.  โครงการพัฒนาบุคลากร             
5.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

เหมาะสม 
            

6.  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณสถานศึกษา 

            

7.  งานจัดผังอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

            

8.  งานประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์และการ
ใช้อาคารสถานที่ 

            

9.  โครงการจัดซื้อ/ซ่อมบำรุง/พัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ 
เทคโนโลยี 

            

10. การประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

            

11. โครงการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

            

12. งานการจัดระบบดูแลผู้เรียน             
13. งานบริหารความเสี่ยง             
14. แผนงาน/โครงการพัฒนา

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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15. แผนงาน/โครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ    
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

            

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

16. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

            

17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

            

18. โครงการฝึกงานตามหลักสูตร             
19. โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

งานวิจัย 
            

20. งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ครูและผู้เรียน
ประจำปี 

            

21. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

            

22. โครงการปลูกฝังจิตสำนึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

            

23. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

            

24. โครงการจัดเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

            

25. งานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

            

26. งานวัดผลผู้เรียน             
27. งานประเมินระดับความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชนที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน 

            

28. งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา             

 


