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เลขท่ี 98/12 หมู่ท่ี 2 ถนนโพธาราม (เจด็ยอด) ต าบลช้างเผอืก 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 โทร (053)210057-8 

โทรสาร (053)225181 



2 

ค าน า 

 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาได้จดัท าแผนปฏบิตังิาน ประจ าปีการศกึษา 2559 

เพื่อเป็นแผนปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยจัดท าในรูปของ 

โครงการ/งาน/กิจกรรมต่าง ๆ จ าแนกตามเป้าหมายของวทิยาลยัฯ แผนปฏิบตัิงานฉบบันี้ 4 บท 

ได้แก่ ข้อมูลภาพรวมของสถานศึกษาทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา รายละเอียดของ

โครงการ กจิกรรม การก ากบั ตดิตาม ประเมนิและรายงาน  

 วทิยาลยัฯ หวงัเป็นอย่างยิง่วา่แผนปฏบิตังิานฉบบันี้จะท าใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายไดท้ราบถงึ

วตัถุประสงค ์ระยะเวลาการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบโครงการ/งาน/กจิกรรมต่าง ๆ รวมทัง้ระยะเวลา

ในการตดิตามตรวจสอบ ผูต้ดิตามตรวจสอบ เพือ่น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน 

 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 
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1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 
1.1 ช่ือสถานศึกษา  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
 ตัง้อยูเ่ลขที ่98/12  หมูท่ี ่2  ถนนโพธาราม  ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  
50300 โทรศพัท ์053-210057-8 โทรสาร   053-225181 Website www.lcc.ac.th   
E–mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
1.2 สงักดั (   ) สพฐ.     ( ) สช.      (   ) กทม. (   ) มท.    (   ) อื่น ๆ   ระบุ   
1.3 เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
1.4 เปิดสอนตัง้แต่ระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ถึงระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง 
(ปวส.) 
 
2. ลกัษณะชุมชน 

สภาพชุมชนโดยรอบวทิยาลยัฯ มลีกัษณะเป็นชุมชนเมอืง วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการ
ลานนา ตัง้อยู่เลขที ่98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ อยู่
ในการก ากบัดูแลของเทศบาลต าบลชา้งเผอืก ทศิเหนือตดิกบัธุรกจิทีพ่กัท่าจนีบูตคิเฮ้าส ์ทศิใต้ตดิ
กบัวดัโพธารามมหาวหิาร (วดัเจด็ยอด) ทศิตะวนัออกติดกบัถนนโพธาราม และทศิตะวนัตกตดิกบั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาภาคพายพัเชยีงใหม่ (เจด็ยอด) 
 ในชุมชนประชากรสว่นใหญ่นบัถอืศาสนาพุทธ ประกอบอาชพีรบัจา้ง รบัราชการ และอาชพี
สว่นตวั ไดแ้ก่ ธุรกจิทีพ่กัชัว่คราว หอพกั ธุรกจิภตัตาคารรา้นอาหาร ธุรกจิสถานพยาบาล 

วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ในชุมชนย่านวดัเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณ
ใกล้เคยีงกบัที่ตัง้ของวทิยาลยัฯ ได้แก่ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตจิงัหวดัเชยีงใหม่ วดัโพธารามหา
วิ ห า ร  ( วั ด เ จ็ ด ย อ ด ) 
วดัข่วงสงิห์  ส านักงานเร่งรดัพฒันาชนบท (รพช.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาภาค
พายพัเชยีงใหม่ (เจด็ยอด) สถานีต ารวจชา้งเผอืก สสุานจนีขว่งสงิห ์

 
3. ประวติัสถานศึกษา 

วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรยีนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้
ก่อตัง้ขึน้โดย บรษิทัเชยีงใหม่การศกึษาจ ากดั  ซึง่คณะกรรมการบรหิารไดม้อีุดมการณ์และเจตจ านง
ทีจ่ะให ้โรงเรยีนพณิชยการลานนาเชยีงใหม ่เป็นสถานศกึษาทีม่คีุณภาพและความสมบูรณ์สงูสุดทัง้
ท า ง 
ดา้นวชิาการ คุณธรรม และจรยิธรรม 
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โรงเรยีนพณิชยการลานนาเชยีงใหม่  ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธกิารใหเ้ปิดท า
การสอนในปีการศกึษา 2528 โดยตัง้อยูเ่ลขที ่168/1 ถนนชา้งคลาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ มี
พืน้ที ่8 ไรเ่ศษ จากสถติกิารรบันกัเรยีนนกัศกึษาปรากฏวา่มจี านวนนกัเรยีนนกัศกึษาเพิม่มากขึน้
ทุกปี ท าใหส้ถานทีเ่ดมิคบัแคบไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรบันกัเรยีนนกัศกึษาไดอ้กีต่อไป ดงันัน้ในปี
การศกึษา 2533 จงึไดท้ าการยา้ยโรงเรยีน มายงัสถานทีแ่ห่งใหม ่ตัง้อยูเ่ลขที ่98/12 หมู ่2 ถนน โพ
ธาราม ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่มพีืน้ที ่16 ไรเ่ศษ ประกอบดว้ยอาคารโรจนา
รุณ อาคารแมททวิ และอาคารส านกังาน อาคารทุกหลงัไดท้ าการตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ โรงเรยีนฯ 
มหีอ้งประชุมหลายขนาด ซึง่สามารถบรรจุผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดต้ัง้แต่ 20 ถงึ 1,500 คน  และมสีนาม
วอลเลยบ์อล  สนามบาสเกตบอล สนามเซปักตะกรอ้รวมทัง้สนามฟุตซอล  บรรยากาศภายใน
โรงเรยีนฯ เงยีบสงบเหมาะแก่การศกึษาเป็นอย่างยิง่โรงเรยีนฯ ไดจ้ดัอุปกรณ์การเรยีนการสอนไว้
อย่างครบครนัและทนัสมยั 

ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิ ชยการ     ลานนาตามใบอนุญาตเลขที่  ชม 01 - 001/2555 ชื่ อภาษาอังกฤษ LANNA 
COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE ผูบ้รหิารวทิยาลยัฯ ประกอบดว้ย ดร.วชัระ ตนั
ตรานนท์ เป็นผูจ้ดัการ นางสาวกุลวด ีเกยีรตไิชยากร เป็นผูร้บัใบอนุญาต และนางคนึงนิจ  
พรหมเนตร เป็นผูอ้ านวยการ วทิยาลยัฯ ไดเ้ปิดสอนระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชพี ประเภทวิชา
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง ประเภทวชิา
บรหิารธุรกจิและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

วทิยาลยัฯ มีเป้าหมายคือนักเรยีนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจาก วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรู้ มคีุณธรรมจรยิธรรมและมรีะเบียบวนิัยพร้อมที่จะน า
ความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีไปรบัใชส้งัคมให้สอดคล้องกบัปรชัญาของวทิยาลยัฯ  คอื  “คุณธรรมเด่น 
เน้นวชิาการ เชีย่วชาญทกัษะ” และค าขวญัชองวทิยาลยัฯ คอื “LEARN TO SERVE” 
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4. โครงสร้างการบริหารงาน 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจ้ดัการ 

 

ผูรั้บใบอนุญาต 

 ผูอ้  านวยการ 

 
 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ      
 ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายปกครอง 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายแผนพฒันาการศึกษา 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายปกครอง 
 

ฝ่ายส านกังาน 

และบริการ 
 

ฝ่ายวิชาการ 
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5. สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมลูวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

 
ช่ือวิทยาลยั 
 ชือ่เตม็ภาษาไทย  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
 อกัษรยอ่  พ.ล.น. 
 ชือ่เตม็ภาษาองักฤษ LANNA COMMERCIAL TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 อกัษรยอ่  L.C.C. 
 
เพลงประจ าวิทยาลยั 

มารช์พณิชยการลานนา 
L.C.C. MARCH 

 
  มาเถดิพวกเราพณิชยการลานนา  เรามุ่งมัน่ในการศกึษา 
 เพยีรฝึกวชิาพฒันาสูต่น    ดงัสากลเจรญิกา้วไกล 
 ดว้ยเกยีรตศิกัดิศ์รกีฬีาเรากเ็ขม้แขง็  เรารว่มแรงกนัชธูงชยั 
 เราทนัสมยัในนนัทนาการ    ฝึกช านาญการดเีด่นดงั 

 เรือ่งการศาสนาฟ้าบนัดาล  การน้อมน าค าสอนสัง่ 
 ดว้ยดวงจติมุง่หวงัทัง้ดวงมาลย ์   พรอ้มการเรยีนเพยีรสมัพนัธ ์
 มาเถดิพวกเราพณิชยการลานนา   เรยีนวชิาพาตนสูฝั่น 
 เรยีนเพือ่สรา้งสรรคส์งัคมสุขสมใจ   พฒันาชาตไิทยไชโย 
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สญัลกัษณ์ของวิทยาลยั 
 วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C.) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญา
วิชาชีพและเป็นสถานอบรมคุณธรรม จรยิธรรม เพื่อสร้างคนดีมีความสามารถไปรบัใช้สงัคม และ
ประเทศชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สฟ้ีา – ทอง เป็นสปีระจ าวทิยาลยัฯ เป็นสญัลกัษณ์ของวชิาชพีพณชิยการ 

   และความรุ่งเรอืง 
 สญัลกัษณ์ ดวงอาทติย ์ หมายถงึความรุง่เรอืง 
   ดอกไม ้  หมายถงึงดงามน่าชืน่ชม 
   สามเหลีย่ม หมายถงึความถาวรขณะทีเ่คลื่อนไหว 
   แหย่งชา้ง หมายถงึการคา้ธุรกจิพาณิชย ์
   ตะเกยีงน ้ามนั หมายถงึปัญญาความรูท้กัษะ 
   ตาชัง่  หมายถงึความซื่อสตัย ์
   ใบมะกอก หมายถงึชยัชนะหรอืความส าเรจ็ 
   งาชา้งคู ่ หมายถงึสิง่ทีม่คีุณคา่มคีวามอดทนแขง็แรง 
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วิสยัทศัน์ 
 มุ่งมัน่จดัการศกึษาตามมาตรฐานอาชวีศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม ความรู ้และทกัษะ
วชิาชพี เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
 

อตัลกัษณ์ 

 วนิยัด ีวชิาการเด่น 
 

นโยบาย 
 จดัการเรยีนการสอนเพือ่ให ้นกัเรยีนนกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากวทิยาลยัเทคโนโลยี

พาณิชยการ  ลานนา จะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะ มวีนิยัและมคีวามรบัผดิชอบ 

ปรชัญาและค าขวญัของวิทยาลยัฯ 
 ปรชัญาของวทิยาลยัฯคอื  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เช่ียวชาญทกัษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตัง้
วทิยาลยัฯมคีวามเชื่อว่าการใหก้ารศกึษาทีด่แีก่เยาวชน เป็นการสรา้งรากฐานชวีติทีม่ ัน่คงกล่าวคอืผูท้ีม่ ี
การศกึษายอ่มมสีตปัิญญา คุณธรรม จรยิธรรม และเลอืกประพฤตปิฏบิตัไิปในทางทีด่งีาม 

 คณุธรรมเด่น หมายถงึ การมุ่งพฒันานกัเรยีนนักศกึษาใหเ้ป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่า และ
มคีุณภาพให้มคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามประพฤติดี มรีะเบียบวนิัย ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

 เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพฒันานักเรยีนนักศึกษาให้มคีวามรู้ทัง้ทางด้านวชิาการ และ
วชิาชพี เพือ่น าความรูไ้ปพฒันางานและตนเอง 

 เช่ียวชาญทกัษะ หมายถงึ การมุ่งพฒันานักเรยีนนักศกึษาใหม้กีารฝึกฝนทกัษะวชิาชพี เกดิ
ความเชีย่วชาญเพือ่น าทกัษะวชิาชพีไปประกอบอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และน าความรูท้างวชิาการ 
และทกัษะวชิาชพีไปศกึษาต่อในระดบัทีส่งูได ้
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 ค าขวญัของวทิยาลยัฯ “LEARN TO SERVE” คอืการน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ต่อตนเอง และสงัคมเพื่อให้เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาและ
สรา้งสรรคส์งัคมใหด้ขีึน้  

การจดัการศึกษา   
1. ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ประเภทวชิาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ

ทอ่งเทีย่ว โดยใชห้ลกัสตูรของกรมอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิารจ าแนกเป็น 5 สาขาไดแ้ก่ 
1.1 สาขาการบญัช ี
1.2 สาขาการตลาด 
1.3 สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
1.4 สาขาภาษาต่างประเทศ 
1.5 สาขาการท่องเทีย่ว 

 
การเรยีนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศกึษา 3 ปี ผู้สมคัรเขา้

ศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี( ปวช.) จะต้องส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรอื
เทยีบเทา่ 

2. ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ และอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเทีย่ว โดยใชห้ลกัสตูรของกรมอาชวีศกึษากระทรวงศกึษาธกิารจ าแนกเป็น 5 สาขาไดแ้ก่ 
 2.1  สาขาวชิาการบญัช ี
 2.2  สาขาวชิาการตลาด 

2.3 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
2.4 สาขาวชิาภาษาต่างประเทศธุรกจิ 
2.5 สาขาวชิาการจดัการธุรกจิทอ่งเทีย่ว 

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส .) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง หากส าเร็จการศึกษาในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) จะใช้
ระยะเวลาในการศกึษา 2 ปีหากส าเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าจะใชร้ะยะเวลาศกึษา 2 ปีกบั 
2 ภาคฤดรูอ้น 
 การเรยีนในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี และประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูนัน้ หลกัสตูรมุ่งให้
ผู้เรยีนเป็นผู้มีทกัษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการท างาน ส าหรบัวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
นอกจากจะจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรในแต่ละระดบัชัน้แลว้ ทาง
วทิยาลยัฯ ยงัได้เพิม่การสอนวชิาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์พมิพ์ดดีและคอมพวิเตอร ์
เพื่อให้นักเรยีนนักศกึษาได้เพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจ เสรมิทกัษะการปฏบิตัจิรงิ สามารถน าไปใช้ใน
การศกึษาต่อภายหน้าเป็นการสรา้งโอกาสทีจ่ะศกึษาในระดบัทีส่งูขึน้ 
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2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา และห้องเรียนจ าแนกตามปลกัสตูร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 

 
 
 

หลกัสตูร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 

จ านวน
ห้องเรียน
ท่ีได้รบั
อนุญาต 

จ านวนผูเ้รียนและห้องเรียน 
ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 

รวม
ห้องเรีย

น 

นักเรียน 
ห้อง 

นักเรียน 
ห้อง 

นักเรียน ห้อง 
ชา
ย 

หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 
อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว 
ปวส. 
บรหิารธุรกจิ 
 
 
 
อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว 

พณิชยการ 
 
 
 
การท่องเทีย่ว 
 
 
การบญัช ี
การตลาด 
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
ภาษาต่างประเทศธุรกจิ 
 
การท่องเทีย่ว 

บญัช ี
การตลาด 
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
ภาษาต่างประเทศ 
การท่องเทีย่ว 
 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 

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 

2 
1 
1 
1 
2 
 
 
3 
1 
1 
2 
 
1 

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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หลกัสตูร/ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวนห้องเรียน
ท่ีได้รบัอนุญาต 

จ านวนผูเ้รียนและห้องเรียน 
ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 
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ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
ปวส. 
บรหิารธุรกจิ 
 
 
 
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

พณิชยการ 
 
 
 
การท่องเทีย่ว 
 
การบญัช ี
การตลาด 
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
ภาษาต่างประเทศธุรกจิ 
การท่องเทีย่ว 

บญัช ี
การตลาด 
คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
ภาษาต่างประเทศ 
การท่องเทีย่ว 
 

- 
- 
- 
- 
- 

21 
12 
15 
9 
9 
 
18 
12 
14 
6 
6 

120 
40 
80 
80 
80 
 
40 
20 
20 
40 
30 

3 
1 
2 
2 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
12 
20 
32 
46 
 

99 
42 
36 
55 
43 

2 
1 
1 
1 
2 
 
3 
1 
1 
2 
1 

43 
8 
21 
38 
26 
 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
 
- 
- 
- 
- 
- 

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  
เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ปี
ต่อไป) 
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3. ข้อมูลครแูละบคุลากรของสถานศึกษา 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดบัการศกึษา คุณวุฒวิชิาชพีคร ูและอายงุานเฉลีย่ 

ต าแหน่ง รวม 

จ านวน (คน) 

เพศ ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
ผูท่ี้มีวฒิุ 

วิชาชีพคร*ู 

อายงุาน

เฉล่ีย 

(ปี) 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ต า่
กว

่ า ป
.ต
รี 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

ป.
เอ
ก 

ผูร้บัใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการ 

ครปูระจ าการ 

ครอูตัราจา้ง 

เจา้หน้าทีธุ่รการ 

เจา้หน้าทีท่ะเบยีน 

เจา้หน้าทีก่ารเงนิ 

เจา้หน้าทีพ่ยาบาล 

เจา้หน้าทีก่องทุนฯ 

นกัการ/ภารโรง 

1 

1 

1 

59 

- 

2 

6 

4 

1 

2 

8 

- 

1 

- 

14 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

4 

 

1 

- 

1 

45 

- 

2 

5 

3 

1 

2 

4 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

 

- 

- 

- 

45 

- 

2 

6 

4 

1 

2 

- 

1 

- 

1 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

50 

- 

2 

6 

4 

1 

1 

- 

 

5 

31 

1 

16 

- 

28 

17 

21 

20 

9 

16 

รวม 85 21 64 10 60 14 1 67 16 

* หมายถงึวุฒปิรญิญาทางการศกึษา และ/หรอืปรญิญาทางวชิาชพี / ป.บณัฑติ 
• มคีรสูอนตรงตามสาขาวชิาชพีทีส่ าเรจ็การศกึษา จ านวน   55     คน (รอ้ยละ  93.22) 
• มคีรสูอนไมต่รงตามสาขาวชิาชพีทีส่ าเรจ็การศกึษา จ านวน   4  คน (รอ้ยละ  6.78 ) 
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4. ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
 วทิยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตัง้อยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ดยอด) 

ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  50300 โทร. (053)210057–8 โทรสาร (053)225181  

ชือ่เวบ็ไซต ์www.lcc.ac.th 

มอีาณาบรเิวณ 16 ไรเ่ศษ มอีาคารจ านวน 5 หลงัไดแ้ก่ 

1. อาคาร “อ านวยการ” 3 ชัน้ประกอบดว้ย 
– หอ้งประชุมใหญ่สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้1,500 คน 
– หอ้งประชุมเลก็สามารถจุผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้30 คน 
– หอ้งธุรการ 
– หอ้งการเงนิ 
– หอ้งทะเบยีน–วดัผล 
– หอ้งวชิาการ 
– หอ้งพยาบาล 
– หอ้งพกัครจู านวน 2 หอ้ง 
– หอ้งกองทุนเงนิกูเ้พือ่การศกึษา 
– โรงอาหาร 
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2. อาคาร “สามคัค”ี 3 ชัน้ ประกอบดว้ย 
– หอ้งเรยีนจ านวน 13 หอ้ง 
– หอ้งปฏบิตักิารบญัช ี
– หอ้งปฏบิตักิารตลาด 
– หอ้งปฏบิตักิารพมิพด์ดี 
– หอ้งแนะแนว 
– หอ้งวชิาการ 
– หอ้งงานปกครอง 
– ชมรมนกัรอ้งประสานเสยีง 
– หอ้งประสานงานนกัศกึษาวชิาทหาร 
– หอ้งจ าหน่ายหนงัสอืและอุปกรณ์การเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชัน้ประกอบดว้ย 
 -  หอ้งเรยีนจ านวน 31 หอ้ง 
 -  หอ้งพกัครจู านวน 2 หอ้ง 
 -   หอ้ง LCC Youth Corner 1 หอ้ง 
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4. อาคาร “แมททวิ” 5 ชัน้ประกอบดว้ย 
 – หอ้งเรยีนจ านวน 25 หอ้ง 
 – หอ้งปฏบิตังิานส านกังานจ านวน 6 หอ้ง 
 – หอ้งพกัครจู านวน 1 หอ้ง 
 

 
 

5. อาคาร “ส านกังาน” 5 ชัน้ประกอบดว้ย 
 - หอ้งเรยีนจ านวน 13 หอ้ง 
 - หอ้งพกัครจู านวน 1 หอ้ง 
 - หอ้งปฏบิตังิานส านกังาน 24 หอ้ง 
 - หอ้งสมดุ 
 - หอ้งประกนัคุณภาพมาตรฐานการศกึษา 
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 - หอ้งแสดงนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ ์
 - โรงอาหาร , มนิิมารท์ 
 -  ลานจอดรถยนตใ์ตด้นิสามารถจอดรถยนตไ์ด ้100 คนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบ 3 จากส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

ตวับง่ช้ี ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
กลุ่มตวับง่ช้ีพืน้ฐาน 
1. ผูส้ าเรจ็การศกึษาไดง้านท าหรอืประกอบอาชพีอสิระในสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง
ภายใน   1 ปี 

4.27 ด ี

2. ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในการท างาน 4.78 ดมีาก 
3. ผูเ้รยีนผา่นการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชพีจากองคก์รทีเ่ป็นทีย่อมรบั 3.06 พอใช ้
4. ผลงานทีเ่ป็นโครงการทางวชิาชพีหรอืสิง่ประดษิฐข์องผูเ้รยีนทีไ่ดน้ าไปใช้
ประโยชน์ 

1.52 ตอ้งปรบัปรุง 

5. ผลงานทีเ่ป็นนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของครทูีไ่ด้
น าไปใชป้ระโยชน์ 

1.53 ตอ้งปรบัปรุง 

6. ผลการใหบ้รกิารและวชิาชพีทีส่ง่เสรมิการพฒันาทกัษะของผูเ้รยีน 2.78 พอใช ้
7. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 2.78 พอใช ้
8. ผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารสถานศกึษา 
    8.1 ผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา 
    8.2 ผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูบ้รหิารสถานศกึษา 

8.50 
(4.50) 
(4.00) 

ด ี
 
 

9. ผลการใชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศในการบรหิารจดัการ 4.00 ด ี
10. ผลการพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 3.00 พอใช ้
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11. ผลการบรหิารความเสีย่ง 3.17 พอใช ้
12. ผลการสรา้งการมสีว่นรว่มในการประกนัคุณภาพ 4.00 ด ี
13. การพฒันาสถานศกึษาจากผลการประเมนิคุณภาพภายใน 5.00 ดมีาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตวับง่ช้ีพืน้ฐาน 48.39  
กลุ่มตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์  
14. ผลการพฒันาตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศกึษา 
     14.1 ผลการพฒันาใหบ้รรลุเป้าหมายตามปรชัญา ปณิธาน พนัธกจิ    และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 
     14.2 ผลการพฒันาตามจุดเน้นหรอืจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศกึษา 

9.84 
 

(5.00) 
 

(4.84) 

ดมีาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์ 9.84  
กลุ่มตวับง่ช้ีมาตรการส่งเสริม 
15. ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 4.35 ด ี
16. ผลการพฒันาคุณภาพคร ู 4.50 ดมีาก 
17. การพฒันาสถานศกึษา ใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้ 4.50 ดมีาก 
18. การสรา้งการมสีว่นรว่มและการขยายโอกาสทางการศกึษา 4.34 ด ี

ผลรวมคะแนนการประเมินของตวับง่ขีม้าตรการส่งเสริม 17.68  
ผลรวมคะแนนการประเมินของทกุตวับง่ช้ี 75.91 ดี 

 
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาคณุภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศกึษาควรสง่เสรมิสนบัสนุนกลยทุธพ์ฒันาทกัษะผูเ้รยีนดา้นผลงานทีเ่ป็นโครงงานทาง
วชิาชพีหรอืสิง่ประดษิฐ ์ของผูเ้รยีนทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชน์ และยกระดบัคุณภาพไปสูน่วตักรรมเพือ่การ
แขง่ขนัในระดบัจงัหวดั ภมูภิาค และระดบัชาตติ่อไป รวมทัง้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดน้ าผลงานไปใช้
ประโยชน์อย่างแทจ้รงิ โดยเฉพาะการน าไปใชป้ระโยชน์ในชุมชน 

 

 2. อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีนในการจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน สิง่ประดษิฐห์รอืนวตักรรมให้
ครบถว้นทุกขัน้ตอน โดยก าหนดแนวคดิ ทีม่าของปัญหา ก าหนดวตัถุประสงค ์และวธิกีารด าเนนิงานที่
ถูกตอ้งตามวชิาการ มกีารฝึกทกัษะในการสบืคน้ขอ้มลู ผลงานวจิยัหรอืนวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่อา้งองิ
ผลงานของตนเองตลอดจนประเมนิผลจากการน าไปใชป้ระโยชน์ และขอ้เสนอแนะทศิทางการพฒันา
ส าหรบัผูส้นใจหรอืผูเ้รยีนในรุน่ต่อ ๆ ไปในการพฒันาต่อยอด 
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บทท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

วิสัยทัศน ์
 มุ่งมัน่จดัการศกึษาตามมาตรฐานอาชวีศกึษา เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีุณธรรม ความรู ้และทกัษะ
วชิาชพี เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
อตัลกัษณ์ 

 วนิยัด ีวชิาการเด่น 
พนัธกิจ 
 1. พฒันาการบรหิารจดัการศกึษาตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา 
 2. พฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานอาชวีศกึษา 
 3. สง่เสรมิการสรา้งโครงงาน นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานวจิยัของครแูละนกัศกึษา 
 4. สง่เสรมิการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 
 5. สง่เสรมิการปลูกฝังจติส านึกและเสรมิสรา้งการเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 
 6. พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชวีศกึษา 
 7. พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรม ความรูแ้ละสมรรถนะวชิาชพี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สถานประกอบการ 
เป้าหมาย 
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 นกัศกึษาทีส่ าเรจ็การศกึษาจาก วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้
มคีุณธรรมจรยิธรรมและมรีะเบยีบวนิยัพรอ้มทีจ่ะน าความรูแ้ละทกัษะวชิาชพีไปรบัใชส้งัคม 
นโยบาย 
 จดัการเรยีนการสอนเพือ่ให ้นกัศกึษาทีจ่บการศกึษาจากวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
จะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะ มวีนิยัและมคีวามรบัผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรบั – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป) 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

1. ประมาณการรายรบั        33,955,000 

 เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รบั 33,955,000 

  คา่ธรรมเนียมการศกึษา     23,387,000 

  เงนิอุดหนุนรายบุคคลจากรฐับาล      5,934,000 

  เงนิอุดหนุนตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี     1,336,000 

  เงนิอุดหนุนเพือ่ช่วยเหลอืคา่อุปกรณ์ของนกัเรยีน       144,000 

  รายไดอ้ื่น        3,154,000 

2. ประมาณการรายจ่าย        33,643,000 

 งบบคุลากร      21,999,000 

  - เงนิเดอืน      19,430,000 
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  - เงนิประจ าต าแหน่ง          206,000 

  - เงนิเดอืนนกัการ          818,000 

  - คา่ตอบแทน      1,545,000 

 งบด าเนินงาน      3,869,000 

  - ใชส้อย       2,419,000 

  - วสัดฝึุก อุปกรณ์และสือ่การเรยีน       950,000 

  - คา่วสัดุฝึก สง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอน    500,000 

 งบค่าสาธารณูปโภค     1,950,000 

  - คา่สารธารณูปโภค     1,950,000 

 งบลงทุน      2,843,000 

  - ครุภณัฑก์ารศกึษา        669,000 

  - ครุภณัฑท์ัว่ไป         674,000 

  - อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง     1,500,000 

 งบเงินอดุหนุน      2,982,000 

  - เงนิอุดหนุนตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี   1,336,000 

  - เงนิอุดหนุนเพือ่ช่วยเหลอืคา่อุปกรณ์ของนกัเรยีน     144,000 

  - ทุนการศกึษา      1,502,000 

3. งบส ารอง         312,000 
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สรปุงบหน้ารายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบติัการ (ปี 2559) เงินอดุหนุนจากรฐับาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 

เงินอดุหนุนจากรฐับาล รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สัน้ 

ส่ิง
ประดิษฐ์
......... 

รวม 
รายได้เงิน
อดุหนุนจาก

รฐับาล 

รายได้
ค่าธรรมเนียม 

1. 
โครงการ 
.................  

งบบคุลากร             20,454,000   
เงนิเดอืน           5,934,000 13,496,000   
เงนิประจ าต าแหน่ง             206,000   
เงนิเดอืนนกัการ             818,000   
งบด าเนินงาน             7,125,000   
คา่ตอบแทน             1,545,000   
     คา่สอนซ่อมเสรมิ             89,000   
     เงนิสมทบ 3 %             440,000   
     เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม             14,000   
     คา่อาหารกลางวนัครู             424,000   
     คา่สอนภาคฤดรูอ้น             165,000   
     คา่ล่วงเวลาปิดเทอม             380,000   
     คา่นิเทศนกัเรยีน             33,000   
คา่ใชส้อย             2,919,000   
     คา่ใชจ้่ายอบรม             140,000   

สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบติัการ (ปี 2559) เงินอดุหนุนจากรฐับาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 

เงินอดุหนุนจากรฐับาล รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สัน้ 

ส่ิง
ประดิษฐ์
......... 

รวม 
รายได้เงิน
อดุหนุน

จากรฐับาล 

รายได้
ค่าธรรมเนียม 

1. 
โครงการ 
.................  
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     คา่วารสาร,หนงัสอืหอ้งสมุด             100,000   
     คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุนกัเรยีน             172,000   
     คา่ใชจ้่ายหอ้งพยาบาล             10,000   
     คา่ท าบตัรประจ าตวันกัเรยีน             5,000   
     คา่บ ารุงสมาคมโรงเรยีนเอกขน             15,000   
     คา่น ้ามนัรถยนต์             65,000   
     คา่รบัรอง             20,000   
     คา่ใชจ้่ายในการแนะแนว             500,000   
     คา่ธรรมเนียมธนาคารและอื่น ๆ             36,000   
     คา่ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ             205,000   
     คา่ภาษรีถยนต ์             15,000   
     คา่บรจิาคและการกุศล             50,000   
     คา่เบีย้ประกนัภยัทรพัยส์นิ             150,000   
     คา่ใชจ้่ายเบด็เตลด็             35,000   

สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบติัการ (ปี 2559) เงินอดุหนุนจากรฐับาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 
เงินอดุหนุนจากรฐับาล รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สัน้ 

ส่ิง
ประดิษฐ์
......... 

รวม 
รายได้เงิน
อดุหนุน

จากรฐับาล 

รายได้
ค่าธรรมเนียม 

1. 
โครงการ 
.................  

     คา่ใชจ้่ายในการจดัสวน             30,000   
     คา่ใชจ้่ายด าเนินงานอื่น             50,000   
     คา่สอบบญัช ี             50,000   
     คา่รกัษาความปลอดภยั             156,000   
     คา่สวสัดกิารคร ู             200,000   
     คา่ใชจ้่ายการสอนภาษาองักฤษ             100,000   
     คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา             700,000   
     คา่ตรวจสขุภาพนกัเรยีน             80,000   
     คา่วสัดุสิน้เปลอืง             15,000   
     คา่เบีย้เลีย้ง             20,000   
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คา่วสัดุ             711,000   
     คา่วสัดุการเรยีนการสอน             421,000   
     คา่ใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต             205,000   
     คา่เครือ่งเขยีนแบบพมิพ ์             85,000   
คา่สารธารณูปโภค             1,950,000   
     คา่ไฟฟ้า             1,837,000   

สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบติัการ (ปี 2559) เงินอดุหนุนจากรฐับาล/รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 
เงินอดุหนุนจากรฐับาล รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สัน้ 

ส่ิง
ประดิษฐ์
......... 

รวม 
รายได้เงิน
อดุหนุนจาก

รฐับาล 

รายได้
ค่าธรรมเนียม 

1. โครงการ 
.................  

     คา่น ้าประปาและบาดาล             38,000   
     คา่โทรศพัท ์             75,000   
งบลงทุน             2,843,000   
ครุภณัฑก์ารศกึษา             669,000   
ครุภณัฑท์ัว่ไป             674,000   
อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง             1,500,000   
งบเงนิอุดหนุน             2,982,000   

เงนิอุดหนุนตามนโยบายเรยีนฟร ี15 ปี           
1,336,000 

  
เงนิอุดหนุนเพือ่ชว่ยเหลอื     คา่อุปกรณ์
ของนกัเรยีน           

144,000 
    

ทุนการศกึษา             1,502,000   
งบรายจ่ายอื่น             500,000   
                  
                  

 
ตารางสรปุแผนงาน/โครงการ ท่ีด าเนินการในปีการศึกษา  2559 
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แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

แผนงานที่ 1 
การบริหารจัด
การศึกษา
อาชีวศึกษา 

1.  งานสนับสนุน/ส่งเสริม ให้ครู
ไปศึกษาอบรมเพื่อรับใบ
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 
 - โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้คุณครูไปอบรม/
สัมมนา เพื่อรับใบประกอบ
วิชาชีพคร ู

ร้อยละ 80 

1. ร้อยละ ของครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา 

20,000 

 2.  งานพัฒนาครู 
    ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

- โครงการพฒันาครขูอง
วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา ไดร้บั
ทุนการศกึษาหรอืทุนวจิยั  

ร้อยละ 5 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

20,000 

 3.  งานการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 
3.1 แลกเปลีย่นคร ู

     - โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถาบัน (การ
แลกเปลี่ยนครู) 
3.2 ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ 

        - โครงการ LCC Youth 
Corner (องค์การพีเอช-เจ
แปน) 

ร้อยละ 5 

1.  ร้อยละ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 

9,000 

 4.  โครงการพฒันาบุคลากร 
อบรม/สมัมนา 

     - โครงการอบรมคุณธรรม
จรยิธรรมแบะจรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูใหค้รผููส้อนและ
บุคลากรสายสนับสนุน  

ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 19,000 
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แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

     - โครงการพฒันาบุคลากร  
 5.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

เหมาะสม 
5.1 ตรวจสขุภาพประจ าปี 

     - โครงการส่งเสรมิและตรวจ
สุขภาพบุคลากรของ
วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา 
5.2 จัดกองทุนกู้ยืม 

ร้อยละ 100 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม 

61,000 

 

 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

 6.  งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณสถานศึกษา 

    - โครงการจัดทำห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาจีนและส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    - โครงการจัดทำห้องศูนย์การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 

1. สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สวยงาม 

60,000 

 7.  งานจัดผังอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

มีการจัดผังใช้
อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 

1. จัดผังการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 

1,000 

 8.  งานประเมินความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์และ
การใช้อาคารสถานที่ 

ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

1. ระดับความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม/ภูมิ
ทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ของครู บุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดยเฉลี่ย 3.15 
– 5.00 

1,000 
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 9.  งานการจัดซื้อ/ซ่อมบำรุง/
พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ 
เทคโนโลยี 

มีการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

1. จัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1,000 

 

 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับ
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ งบประมาณ 

 10. งานประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดหา การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 

3.51 – 5.00 

1. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดยครู 
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน โดย
เฉลี่ย 3.51 – 5.00 

1,000 

 11. โครงการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย 
11.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

     - โครงการอบรมความรู้เรื่อง
งานมัคคุเทศก์จากวิทยากร
ภายนอก 

 
 
 

11.2 สถานประกอบการ 
 
 
 

11.3 ทรัพยากรอื่น ๆ 

ร้อยละ 80 
 
 
 
จำนวนสถาน
ประกอบการ
มากกวา่ 20 แห่ง 
 
ได้รับการ
สนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษามากกว่า 
5 รายการ 

1. ร้อยละของจำนวนสาขางานที่เปิดสอนมีการ
จัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งในและต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 
2. มีจำนวนสถานประกอบการทั้งในและหรือ
ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา 
 
3. มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 
 

1,000 

 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 
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แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 12. งานการจดัระบบดแูลผูเ้รยีน 
12.1 ปฐมนิเทศ 

     - โครงการปฐมนิเทศสานใย
สายสมัพนัธ ์ 
12.2 แต่งตัง้ทีป่รกึษา 
12.3 ระบบเครอืขา่ย
ผูป้กครอง 

    - โครงการประชุมผูป้กครอง
นกัเรยีนนกัศกึษาใหม่ 

 
มกีารปฐมนิเทศ
ผูเ้รยีนจดัพบครทูี่
ปรกึษาและมี
เครอืขา่ย
ผูป้กครอง 

 
1. มกีารปฐมนิเทศผูเ้รยีนจดัใหน้กัศกึษาพบครู
ทีป่รกึษาและมเีครอืขา่ยผูป้กครองรว่มกนัดแูล
ผูเ้รยีน 
 22,590 

 
ตลอดปี
การศกึษา 

 

 

 12.4 ระบบดแูลผูเ้รยีน กลุ่ม
เสีย่งและส่งเสรมิผูเ้รยีน 

มรีะบบดแูล
ผูเ้รยีนกลุ่มเสีย่ง
และส่งเสรมิ
ผูเ้รยีน 

3. มรีะบบดแูลผูเ้รยีนกลุ่มเสีย่งและส่งเสรมิ
ผูเ้รยีน 

1,000 

 
ตลอดปี
การศกึษา 

 
 13. งานบรหิารความเสีย่ง 

13.1 ดา้นความปลอดภยั 
13.2 ดา้นการทะเลาะววิาท 
13.3 ดา้นสิง่เสพตดิ 
13.4 ดา้นสงัคม 
13.5 ดา้นการพนนัและการ
มัว่สุม 

    - โครงการลด ละ เลกิ สาร
เสพตดิ ของกลุ่มนกัเรยีน
นกัศกึษา 

    - โครงการ L.C.C. รณรงค์
ควบคุมป้องกนัโรคไข ้
เลอืดออกในสถานศกึษา 

   - โครงการส่งเสรมิสขุภาพ
นกัเรยีนนกัศกึษาของ
วทิยาลยัฯ (ตรวจสขุภาพ
ประจ าปี) 

ความเสีย่งลดลง
อยา่งน้อย 3 ดา้น 

1. บรหิารความเสีย่งไดล้ดลง 

1,000 

 
ตลอดปี
การศกึษา 

 

 14. แผนงาน/พฒันาสถานศกึษา
ทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา 

รอ้ยละ 75 
1. ระดบัความพงึพอใจของประชาคมใน
สถานศกึษาและประชาคมทีม่รีะดบัความพงึ

1,000 ม.ีค.-พ.ค. 59 
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แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

วสิยัทศัน์และพนัธกจิ พอใจต่อแผนงานและการปฏบิตัติามแผน
สอดคลอ้งกบัปรชัญา วสิยัทศัน์และพนัธกจิอยู่
ในระดบัด ี

 15. แผนงาน/พฒันา
สถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั 
อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 

    - โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร การประกนั
คุณภาพภายในและ
ภายนอก 

รอ้ยละ 75 

1. ระดบัความพงึพอใจของประชาคมใน
สถานศกึษาและประชาคมทีม่รีะดบัความพงึ
พอใจต่อแผนงานและการปฏบิตัติามแผน
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศกึษาอยูใ่น
ระดบัด ี

13,200 เม-ย.-พ.ย. 60 

แผนงานท่ี 2 
หลกัสตูรและ
กระบวนการเรยีน
การสอนตาม
มาตรฐาน
อาชวีศกึษา 

16. โครงการพฒันาหลกัสตูร
ฐานสมรรถนะ 

    - โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารท าแผนสมรรถนะ 
(Project-based Learning : 
PJBL) 

มกีารพฒันา
หลกัสตูร 
 
 

รอ้ยละ 50 

1. มกีารพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัสถาน
ประกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. รอ้ยละของจ านวนสาขางานทีจ่ดัการเรยีน
การสอนมกีารน าหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
รายวชิาทีพ่ฒันาแลว้ไมเ่กนิ 3 ปีไปใช ้
4. คร ูเขยีนแผนสมรรถนะ และมแีผน
สมรรถนะในรายวชิาที ่  วทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท า
การเรยีนการสอน 

7,200 

ม.ีค.-พ.ย. 59 
 
พ.ค.-ต.ค. 59 
และ  
พ.ย. 59–ม.ีค. 
60 

 

 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
งบประมา

ณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 17. งานพฒันาการจดัการเรยีนรู้
ตามหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 
17.1 การจดัท าแผนการ
จดัการเรยีนรู ้

รอ้ยละ 90 

1. รอ้ยละของจ านวนครผููส้อนทัง้หมดใน
สถานศกึษาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้
รายวชิาทีมุ่ง่เน้นสมรรถนะอาชพี 

1,000 

พ.ค. 59 และ 
พ.ย. 59 – ม.ีค. 
60 

 17.2 งานจดัการเรยีนรูต้าม
แผน 
        - จดัท าแผนจดัการ

รอ้ยละ 80 
 
 

2. รอ้ยละของรายวชิาทีส่อนของครผููส้อน 
2.1 จดัการเรยีนรูต้ามแผนจดัการเรยีนรูฐ้าน
สมรรถนะ 

1,000 
พ.ค.-ต.ค. 59 และ  
พ.ย. 59–ม.ีค. 60 
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เรยีนรู ้
        - วจิยัในชัน้เรยีน 
 

 
 
 
 

 
 
 

จดัท าวจิยัใน
ชัน้เรยีน 1 
รายวชิา/ปี
การศกึษา 

2.1 ใชส้ือ่ เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
2.3 มกีารนิเทศการสอนและใหค้รบูนัทกึหลงั
การสอน 
3. ครผููส้อนจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรอื
พฒันาการเรยีนการสอนในรายวชิาทีส่อน 

 
 
 
พ.ค.-ต.ค. 59 และ  
พ.ย. 59–ม.ีค. 60 

 17.3 งานการวดัประเมนิผล
ผูเ้รยีน 
 

รอ้ยละ 100 

4. รอ้ยละของรายวชิาทีส่อนครทูุกคนวดัและ
ประเมนิผล 
4.1 วดัและประเมนิผลตามแผนการจดัการ
เรยีนรู ้
4.2 ใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลทีห่ลากหลาย 
4.3 ใหผู้เ้รยีนมสี่วนร่วมในการวดัและ
ประเมนิผล 
4.4 น าผลการวดัและประเมนิผลไปพฒันา
ผูเ้รยีน 

1,000 
พ.ค.-ต.ค. 59 และ  
พ.ย. 59–ม.ีค. 60 

 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 17.4 งานนิเทศตดิตาม
ประเมนิผลและปรบัปรุง
กระบวนการจดัการเรยีนรู ้

รอ้ยละ 100 
5. ทุกรายวชิามกีารนิเทศตดิตามประเมนิผล
และปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ 1,000 

พ.ค.-ต.ค. 59 และ  
พ.ย. 59–ม.ีค. 60 

 18. งานการฝึกงานตาม
หลกัสตูร 
18.1 คดัเลอืกสถาน
ประกอบการ 
18.2 ปฐมนิเทศผูเ้รยีน 
18.3 นิเทศการฝึกงาน 
18.4 วดัผลการฝึกงาน 

รอ้ยละ 100 1. จดัส่งผูเ้รยีนเขา้ฝึกงานตามหลกัสตูรอยา่ง
เป็นระบบ 

1,000 

ก.ย. 59 – พ.ค. 
60 

แผนงานท่ี 3 
นวตักรรม
สิง่ประดษิฐง์าน
สรา้งสรรคห์รอื

19. โครงงาน นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ ์งานวจิยั 
- นกัศกึษา 
- คร ู

มจี านวนโครงการ
สิง่ประดษิฐต์าม
เกณฑเ์ฉลีย่แต่ละ
สาขางาน 

1. จ านวนโครงการ สิง่ประดษิฐง์านสรา้งสรรค์
หรอืงานวจิยัโดยมจี านวนผลงานทัง้หมดตาม
เกณฑเ์ฉลีย่ ระดบั ปวช. 3 จ านวน 3 คนต่อ 1 
ชิน้ และระดบั ปวส. 2 จ านวน 2 คนต่อ 1 ชิน้ 

1,500 

พ.ค.-ต.ค. 59 และ 
พ.ย. 59–ม.ีค. 60 
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งานวจิยั      - โครงการประกวด
สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรม
ของนกัเรยีนนกัศกึษา
ภายในสถานศกึษา 

 
ครทูุกคนจดัท า
งานวจิยัในชัน้
เรยีน 

 
2. จ านวนนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งาน
สรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยัของครทูุกคน 

 
พ.ค.-ต.ค. 59 และ 
พ.ย. 59–ม.ีค. 60 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 20. งานประชุมวชิาการและ
นิทรรศการ ครแูละผูเ้รยีน
ประจ าปี 
20.1 ประกวดโครงงาน 
นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งาน
สรา้งสรรค ์งานวจิยั 

 
 

 
 
 
 
 
20.2 ส่งการน าผลงานทีม่ี

คุณภาพไปใชป้ระโยชน์ 
เผยแพร ่และส่งเขา้ประกวด
ภายนอกสถานศกึษา 

     - โครงการการส่งประกวด
งานวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพ
การศกึษา 

จดัประกวด
โครงการ
สิง่ประดษิฐ ์งาน
สรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยั 
-รอ้ยละ 50 ของ
ผูเ้รยีน 
 

- รอ้ยละ75ของ
คร ู
 

-รอ้ยละ 25 ของ
ผูเ้รยีน 
- รอ้ยละ 50 ของ
คร ู
 
 

-รอ้ยละ 5 ของ
ผูเ้รยีน 
- รอ้ยละ 5 ของ
คร ู
 

1.  จดัท าและด าเนินการจดัประกวดจดัแสดง
โครงการสิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยั 
 
2. จ านวนโครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์
หรอืงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา 
- รอ้ยละของผูเ้รยีน 
 
 

- รอ้ยละของคร ู
 
 

3. จ านวนสิง่ประดษิฐง์านสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยัทีน่ าไปเผยแพรต่่อสาธารณชน 
- รอ้ยละของผูเ้รยีน 

 
- รอ้ยละของคร ู
 

4. รอ้ยละของสิง่ประดษิฐง์านสรา้งสรรค ์หรอื
งานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บัรางวลัใน
ระดบัชุมชน จงัหวดั ภาคและระดบัชาต ิ
- ของผูเ้รยีน 

20,000 

ก.ย. 59 – ก.พ. 
60 
 

พ.ย. 59-ก.พ. 60 
และ 

พ.ค. – ก.ย. 60 
 
 
 
 

ก.ย. 58 – ก.พ. 
59 
 
 
 
 

ม.ิย.-ต.ค. 59 
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     - โครงการประกวดและ
น าเสนอผลงานวจิยัในชัน้
เรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้

 - ของคร ู

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

แผนงานท่ี 4  
การบรหิาร
วชิาการและ
วชิาชพี 

21. โครงการบรกิารวชิาการและ
วชิาชพี 
- จ าแนกตามสาขางาน 

 
 

ผูร้บับรกิาร
วชิาการและ
วชิาชพี 
- ชุมชนและ
ทอ้งถิน่มากกวา่ 
2 โครงการ ต่อปี 
- หน่วยงานหรอื
องคก์รมากกวา่ 2 
โครงการ ต่อปี 
 
- สถานศกึษา
มากกวา่ 2 
โครงการต่อปี 
 
ระดบัความพงึ
พอใจเฉลีย่  
3.51 – 5.00 

1. จ านวนผูร้บับรกิารทีด่ าเนินการโดยทุกสาขา
งาน 
 
1.1 ชุมชนและทอ้งถิน่ 
 
 
1.2 หน่วยงานหรอืองคก์ร 
 
 
 
1.3 สถานศกึษา 
 
 
 
2. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ตี่อ
โครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 
 

20,000 

ตลอดปี
การศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

แผนงานท่ี 5 22. โครงการปลกูฝังจติส านึก รอ้ยละ 100 1. คร ูบุคลากรในสถานศกึษาและผูเ้รยีนเขา้ 138,310 ตลอดปี
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ปลกูฝังจติส านึก
และเสรมิสรา้ง
ความเป็นพลเมอืง
ไทยและพลโลก 

และเสรมิสรา้งความเป็น
พลเมอืงไทยและพลโลก 

     - โครงการไหวค้ร ู
     - โครงการประกวดพราน

ไหวค้ร ู
    - โครงการเลอืกตัง้ประธาน

นกัเรยีนนกัศกึษา 
 

22.1 โครงการปลูกฝัง
จติส านึกดา้นการรกัชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิแ์ละ 
ศลิปวฒันธรรม 

     - โครงการรว่มงานถวาย
พระพรวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเดจ็
พระบรมราชนิีนาถฯ 

     - โครงการเฉลมิพระเกยีรติ
เทดิไทอ้งคร์าชนั เพือ่เทดิ
รพระเกยีรตพิระบาทสมเดก็
พระเจา้อยูห่วั 

    - โครงการถวายเทยีน
เขา้พรรษาแก่วดัเจด็ยอด    
โพธารามมหาวหิาร 

 
22.2 โครงการปลูกฝัง
จติส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 

     - โครงการ L.C.C. มดีนิดี
จากใบไม ้ชว่ยอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 
22.3 โครงการดา้นการกฬีา
และนนัทนาการ 

    - โครงการกจิกรรมงานกรฑีา
ส ีณ สนามกฬีา 700 ปี 

    - โครงการกฬีาสภีายใน

 
รอ้ยละ 100 
 
รอ้ยละ 100 
 
รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 100 
 
ระดบัความพงึ
พอใจเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัด ี
รอ้ยละ 100 
 

รว่มโครงการกจิกรรม 
1.1 โครงการปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิแ์ละ ศลิปวฒันธรรม 
1.2 โครงการปลกูฝังจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 
1.3 โครงการดา้นการกฬีาและนันทนาการ 
1.4 โครงการปลกูฝังจติส านึกดา้นปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
2. ระดบัความพงึพอใจของคร ูบุคลากรใน
สถานศกึษา และผูเ้รยีนทุกคน ในการเขา้รว่ม
โครงการ กจิกรรม 
 
 
 

การศกึษา 
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วทิยาลยัฯ 
    - โครงการแสดงดนตรชีว่ง

พกักลางวนัใตต้กึส านกังาน 
   - โครงการสบืสานภมูปัิญญา

พืน้บา้นไทยดา้น
ศลิปวฒันธรรมของนกัศกึษา 

   - โครงการกจิกรรม
นนัทนาการของนกัศกึษา 

   - โครงการ L.C.C. วิง่การกุศล 
ณ บรเิวณหน้าโรงเรยีน      
นวมนิทราชทูศิพายพั 

   - โครงการ ท าบุญตกับาตร
เนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ 

   - โครงการบรจิาคโลหติต่อ
ชวีติ   

 
 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 22.4 โครงการปลูกฝังจติส านึก
ดา้นปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ระดบัความพงึ
พอใจเฉลีย่อยูใ่น
ระดบัด ี
รอ้ยละ 100 
 
รอ้ยละ 100 
 
รอ้ยละ 100 
รอ้ยละ 100 

3. ระดบัความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ภายนอกสถานศกึษาทีม่ตี่อการด าเนินงาน
โครงการ 
 
3.1 โครงการปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิ
ศาสน์ กษตัรยิแ์ละ ศลิปวฒันธรรม 
3.2 โครงการปลกูฝังจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 
3.3 โครงการดา้นการกฬีาและนันทนาการ 
3.4 โครงการปลกูฝังจติส านึกดา้นปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

3,000 
ตลอดปี
การศกึษา 

แผนงานท่ี 6 
การประกนั
คุณภาพและ

23. งานการจดัท าระบบ
ฐานขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศกึษา 

จดัท าฐานขอ้มลู
จ านวน 9 
ฐานขอ้มลู 

1. จ านวนฐานขอ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้นเป็น
ปัจจุบนั สามารถเชือ่มโยงและใชง้านได ้ไดแ้ก่ 
1. ขอ้มลูสถานศกึษา 

1,000 
ตลอดปี
การศกึษา 
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มาตรฐาน
สถานศกึษา 

  
 
 
 
 
 
 

 

2. นกัศกึษา 
3. ตลาดแรงงาน 
4. บุคลากร 
5. งบประมาณการเงนิ 
6. หลกัสตูรการเรยีนการสอน 
7. ครุภณัฑ ์
8. อาคารสถานที ่
9. ขอ้มลูพืน้ฐานจงัหวดั 
 
 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

  
รอ้ยละ 80 

2. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชฐ้านขอ้มลูอยูใ่น
ระดบัดขีึน้ไป 

 
ม.ค. – ก.พ. 59 

 
 24. งานการจดัเตรยีมความ

พรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
24.1 ก าหนดมาตรฐาน
สถานศกึษา 
24.2 จดัท าแผนพฒันา/
แผนปฏบิตักิาร 
24.3 ด าเนินการตามแผนปฏบิตัิ
การ 
24.4 ก ากบัตดิตามตรวจสอบ 
24.5 ประเมนิคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานสถานศกึษา 
24.6 จดัท ารายงาน 
24.7 น ารายงานไปพฒันา
คุณภาพ 

รอ้ยละ 80 

1. มมีาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาโดย
ก าหนดเป้าหมายรายปี 
2. มแีผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา (ปีการศกึษา 2558 – 2560) 
4. มแีผนปฏบิตังิานประจ าปี 
5. มรีายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิ
คุณภาพภายในสถานศกึษา 
6.โครงการ/กจิกรรม/งาน/ตามแผนปฏบิตังิาน
ประจ าปีไดร้บัการตดิตามตรวจสอบ 
7.ผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษา
ผา่นเกณฑ ์
8.รายงานประจ าปี (SAR) เสรจ็ตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด 

1,000 

 
 

ม.ีค.-เม.ย.59 
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แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

แผนงานท่ี 7 
ผูเ้รยีนและ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา
อาชวีศกึษา 

25. งานประเมนิผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
 

รอ้ยละ 100 

1. รอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนในระดบั ปวช. และ 
ปวส. ทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสะสมเฉลีย่ 
2.00 ขึน้ไป 

1,000 ม.ีค. – เม.ย. 59 

 26. งานวดัผลผูเ้รยีน 
26.1 การประเมนิมาตรฐาน
วชิาชพี 
 
26.2 การทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตดิา้นการอาชวีศกึษา  
(V-NET) 

รอ้ยละ 75 
 
 
 

รอ้ยละ 60 

1. รอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนในระดบั ปวช. และ 
ปวส. ทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐาน
วชิาชพี 
 
 
2. รอ้ยละของจ านวนผูเ้รยีนในระดบั ปวช. 3 
และ ปวส. 2 มคีะแนนเฉลีย่จากการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตดิา้นอาชวีศกึษา (V-
NET) ตัง้แต่คา่คะแนนเฉลีย่ระดบัชาตขิึน้ไป 

7,200 

ม.ค. – ม.ีค. 59 
 
 
 

ธ.ค. 58-ก.พ. 59 

 27. งานประเมนิระดบัความพงึ
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชนทีม่ตี่อคุณภาพ
ผูเ้รยีน 

รอ้ยละ 75 

1. รอ้ยละของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน มคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพของผูเ้รยีน
อยูใ่นระดบัด ี

1,000 ม.ีค. – เม.ย. 59 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
(กลยทุธร์ะดบั
สถานศึกษา) 

โครงงาน/กิจกรรม/งาน เป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 28. งานตดิตามผูส้ าเรจ็ รอ้ยละ 90 1. รอ้ยละของผูส้ าเรจ็การศกึษาทีไ่ดง้านท า  ตลอดปี
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การศกึษา 
28.1 ส ารวจจ านวนผูส้ าเรจ็
การศกึษาทีม่งีานท า 
 
28.2 ประเมนิระดบัความพงึ
พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชนทีม่ตี่อคุณภาพ
ผูส้ าเรจ็การศกึษา 

 
 
 

รอ้ยละ 75 
 

หรอืประกอบอาชพีอสิระหรอืศกึษาต่อภายใน 
1 ปี 
 
2. รอ้ยละของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรอืสถานศกึษา หรอืผูร้บับรกิาร      มคีวาม
พงึพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเรจ็การศกึษาอยู่
ในระดบัด ี

1,000 การศกึษา 
 
 
 

ตลอดปี
การศกึษา 
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บทท่ี 3 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/งาน 

 
โครงการ  โครงการสนบัสนุนและสง่เสรมิใหคุ้ณครไูปอบรม/สมัมนา เพือ่รบัใบ  

            ประกอบวชิาชพีคร ู

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศกึษา 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ครู คือ ผู้ก าหนดคุณภาพประชากรในสงัคม และคุณภาพประชากรในสงัคม คือ ตัวพยากรณ์
ความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม วชิาชพีครูจงึควรเป็นทีร่วมของคนเก่ง คนด ีสามารถเป็นตน้แบบทางคุณธรรม 
จรยิธรรม การประพฤตปิฏบิตัติน การด ารงชวีติ และการชีน้ าสงัคมไปในทางทีเ่หมาะสม 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาส่งเสรมิให ้ครูและบุคลากรไดร้บัการอบรมสมัมนา เพื่อรบั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพี เป็นการสรา้งโอกาสทางการศกึษาให้กบัครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็นปัจจยัที่มี
ความส าคญัสูงสุด ในการท าใหน้ักศกึษารกัและสนใจในการเรยีนรู ้ซึ่งจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการ
จดัการเรยีนการสอนและมคีวาม เป็นครทูีด่เียีย่มแลว้ ยงัตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางวชิาการในสาขาวชิาทีส่อน
ดเียีย่ม   
 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ครแูละบุคลากรจะไดม้กีารพฒันาทางดา้นการศกึษา 

2.  เพือ่ครแูละบุคลากรทุกคนมใีบประวชิาชพีคร ู
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3.  เพือ่ผลติครแูละบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญในสว่นงานเพิม่มากขึน้ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  บุคลากร คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 75 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

  รอ้ยละ 75  ของครแูละบุคลากรมใีบประกอบวชิาชพีคร ู

 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 75 ครแูละบคุลากรมใีบประกอบวชิาชพีคร ู
 2. รอ้ยละ 75 ครแูละบคุลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาและวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงานสถานศกึษา 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

ตลอดปีการศกึษา 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 1 ก.ค. 58  อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม 2 ก.ค.58  อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รบูุคลากรทราบ 2-14 ก.ค. 58 400 อ.พวงพลอย  ขนัเลข 
4. จดัเตรยีมเอกสาร 12-14 ก.ค. 58 100 อ.วลยัลกัษณ์  เหลก็

เทศ 
5. ด าเนินกจิกรรม  15-18 ก.ค. 58 19,500 อ.พวงพลอย  ขนัเลข 

รวม  20,000  

 

8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน      20,000      บาท (สองหมืน่บาทถว้น) 
 คา่ประชาสมัพนัธ ์      1,500  บาท 
 คา่จดัเตรยีมเอกสาร  3,500   บาท 
 คา่ด าเนินกจิกรรม  15,000 บาท 
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การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครแูละบุคลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาและงานวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
2. ครแูละบุคลากร มใีบประกอบวชิาชพีคร ู
3. ครแูละบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพือ่คุณภาพนกัศกึษาสง่เสรมิ
การน าความรูท้ีเ่รยีนไปปฏบิตัจิรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ  โครงการพฒันาครขูองวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดร้บั  
   ทุนการศกึษาหรอืทุนวจิยั ประจ าปีการศกึษา 2559 
ฝ่าย/งาน  วชิาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศกึษา 2559 
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้2.1  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรอืประชาคมอาเซยีน 

  ตวับ่งชี ้2.2  ระดบัคุณภาพในกาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 
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  ตวับ่งชี ้2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 
หลกัการและเหตุผล 
  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้ ครูและบุคลากรได้รบัทุนการศกึษาทางด้านทุน
งานวจิยั และทุนทางดา้นการศกึษาต่อเพื่อสรา้งเสรมิโอกาสทางการศกึษาใหก้บัครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญสูงสุด ในการท าให้นักศึกษารักและสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งจะต้อ งเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการจดัการเรยีนการสอนและมีความ เป็นครูที่ดีเยี่ยมแล้ว ยงัต้องมีความรู้พื้นฐานทาง
วชิาการในสาขาวชิาที่สอนดเียีย่มจงึไดม้กีารจดัโครงการพฒันาครู โดยการใหม้ทีุนการศกึษา และทุนวจิยั 
เพือ่ใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถเพิม่มากขึน้  
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ครแูละบุคลากรจะไดม้กีารพฒันาทางดา้นการศกึษา 
 2. เพือ่เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัครแูละบุคลากรในการศกึษาต่อ และงานวจิยั 
 3. เพือ่ผลติครแูละบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเชีย่วชาญในสว่นงานเพิม่มากขึน้ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 
 เชงิปรมิาณ 

 1. บุคลากร คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 75 คน 
 เชิงคณุภาพ 
 1.   รอ้ยละ 80  ของครแูละบุคลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาต่อ การวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและตนเอง  
 2.   รอ้ยละ 80 ของครแูละบุคลากรพฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพือ่สง่เสรมิ
คุณภาพนกัศกึษา 
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 80 ครแูละบคุลากรไดม้กีารใชทุ้นในการศกึษาต่อ และทนุในสว่นของงานวจิยั 
 2. รอ้ยละ 80 ครแูละบคุลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาและวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานสถานศกึษา 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศกึษา 2559) 
กิจกรรม หรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 การด าเนินการประกอบดว้ย 7 กจิกรรม ดงันี้ 

 1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 

 2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม 

 3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รผููส้อนทราบ 

 4. จดัเตรยีมเอกสาร 

 5. ด าเนินการจดักจิกรรม 

 

ตารางขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศกึษา 2559  

กิจกรรม 
วนั เดือน ปี ท่ีด าเนินการ 

ประจ าปีการศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ  
2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม  
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รผููส้อนทราบ  
4. จดัเตรยีมเอกสาร  
5. ด าเนินการจดักจิกรรม  

 
งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ จากวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ดงันี้ 

ขัน้ตอน วิธีการ งบประมาณ หมายเหต ุ
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ -  
2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม -  
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รบูุคลากรทราบ 400  
4. จดัเตรยีมเอกสาร 100  
5. ด าเนินกจิกรรม  19,500  

รวม 20,000  
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การประเมินผล 
 1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ครแูละบุคลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาและงานวจิยัไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
 2. ครแูละบุคลากรไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง เพือ่คุณภาพนกัศกึษาสง่เสรมิ
การน าความรูท้ีเ่รยีนไปปฏบิตัจิรงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ  โครงการการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถาบนั (การแลกเปลีย่นคร)ู 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ มถิุนายน  – กุมภาพนัธ ์
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ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 

หลกัการและเหตุผล 

ยุทธศาสตรก์ารปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง กระทรวงศกึษาธกิารมุ่งพฒันาเยาวชนเขา้สู่โลก
ยคุศตวรรษ ที ่21  การปฏริปูการเรยีนรูเ้ป็นหวัใจส าคญัของการปฏริปูการศกึษา เพือ่พฒันาศกัยภาพความ
เขม้แขง็ทางวชิาการ   โดยมุ่งปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการเรยีนรูข้องคนไทยทัง้ชาตจิากเดมิทีเ่น้นการถ่ายทอด 
ท่องจ าและท าตามค าสัง่ เน้นวชิาและเนื้อหามาเน้นการมสี่วนร่วมคดิ ร่วมปฏบิตัขิองผูเ้รยีนเป็นส าคญั การ
ปฏิรูปการเรยีนรู้จึงเริม่จากสถานศึกษาด าเนินการพฒันากระบวนการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนได้เต็ม
ศกัยภาพ มกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ โดยมกีารสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกบัองคก์รต่างๆระหว่าง
สถาบนัการศกึษา มสี่วนส าคญัยิง่ในการสรา้งเสรมิความสมัพันธ์อนัด ีในการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื
ทางการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิ ขอ้มลูขา่วสาร ประสบการณ์ และการเรยีนรูร้ะหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
องคก์าร และแหล่งความรูท้ีม่สีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง จนเป็นระบบทีเ่ชื่อมโยงกนั สง่ผล
ใหเ้กดิการเผยแพรแ่ละการประยกุตค์วามรูใ้หม่ ๆ  
 วทิยาลยัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูก้บัสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ 
จึงรเิริม่การจดัโครงการการแลกเปลี่ยนครูระหว่างวิทยาลยัเทคโนโลยีพาณิชยการลานนากับวิทยาลัย
เทคโนโลยเีอเชยี ซึง่เป็นสถานประกอบการในเครอืบรษิทัวกีรุ๊ป เพื่อวตัถุประสงคท์างวชิาการ วชิาชพีหรอื
ทางสงัคม โดยไดม้กีารจดัโครงการทางวชิาการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและเอื้อประโยชน์ซึง่กนัและกนั อาท ิการ
จดัอบรม การศกึษาดูงาน การพฒันาหลกัสูตรร่วมกนั เพื่อพฒันาบุคลากร การศกึษาวจิยัเพื่อให้เกดิองค์
ความรูใ้หม่ ดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและการพฒันาผูเ้รยีน 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิสรา้งใหค้รแูละอาจารยไ์ดม้โีอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูท้าง 
วชิาการและวชิาชพีในสถาบนัการศกึษา 

2. เพือ่สง่เสรมิใหค้รแูละอาจารยม์โีอกาสได ้พฒันาสมรรถนะตนเองในดา้นการเรยีนการสอนและ
กระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษาในเครอื 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 



56 

 

 

 เชงิปรมิาณ 

  ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 10 คน 

 

 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

  ครแูลกเปลีย่นประสบการณ์การเรยีนรูท้างวชิาการและวชิาชพีในสถาบนัการศกึษา        

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 รอ้ยละ 80 ของ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจในการไดล้งนามความร่วมมอืทางวชิาการ 
วชิาชพีกบัสถานศกึษา ชุมชน สถานประกอบการ 
 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี  มิถนุายน - กมุภาพนัธ)์ 

ขัน้ตอน/วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการฯ    นางพวงพลอย  ขนัเลข 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน  นางพวงพลอย  ขนัเลข 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  นางพวงพลอย  ขนัเลข 
4. ประชุมชีแ้จงคณะผูร้ว่มโครงการฯ   นางพวงพลอย  ขนัเลข 
5. จดัท าเอกสารการศกึษาการปฏบิตังิาน นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็

เทศ  
6. จดัท าเอกสารลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความ
รว่มมอืทางวชิาการ 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็
เทศ 

7. ด าเนินโครงการ ส.ค.-ธ.ค. 5,000 นางพวงพลอย  ขนัเลข 

8. สรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ม.ค. 500 นางพวงพลอย  ขนัเลข 

9. จดัท าเอกสารรายงาน (รปูเล่ม) ก.พ. 1,000 นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็
เทศ 

รวมงบประมาณ  9,000  

มิ.ย. 500 

ก.ค. 2,000 
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 จากเงนิงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน เป็นเงนิงบประมาณทัง้สิน้     10,000 บาท   
 งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ  9,000 บาท 
 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครแูละอาจารยไ์ดม้โีอกาสพฒันาสมรรถนะตนเองในดา้นการเรยีนการสอน โดยการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การเรยีนรูก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งสถาบนั (การแลกเปลีย่นคร)ู ตลอดจนการ
กระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งกนั 

 
 

 
โครงการ  โครงการพฒันาบุคลากร ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ธนัวาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 

หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการศกึษาที่มคีุณภาพ จ าเป็นอย่างยิง่ทีว่ทิยาลยัจะต้องมกีารพฒันาบุคลากร เนื่องจากเป็น

การเพิม่พูนความรู ้ประสบการณ์ใหก้บับุคลากรในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาดา้นการสอน การใช้

เทคโนโลยใีหม่ ๆ ดา้นประสบการณ์ท างาน ดา้นสงัคม ปัจจุบนัการพฒันาบุคลากรมหีลายรปูแบบ เช่น การ

สง่บุคลากรเขา้รบัการอบรม การศกึษาดูงาน การสมัมนา การศกึษาดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ลว้น
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เป็นการเพิม่พูนความรูค้วามสามารถด้านต่าง ๆ ใหบุ้คลากรของวทิยาลยั ซึ่งการพฒันาจากประสบการณ์

ตรงใหก้บับุคลากร ผู้ได้รบัการพฒันาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รบัความรูท้ี่ทนัสมยัเพิม่ขึน้ ซึ่งจะน า

ความรูต้่าง ๆ ทีไ่ดร้บั กลบัมาพฒันากระบวนการเรยีนการสอน หรอืพฒันางานที่ตนเองรบัผดิชอบอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึจดัโครงการ พฒันาบุคลากร เพือ่ใหบุ้คลากรไดน้ าความรู้

ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในพฒันาการเรยีนการสอนให้กบันักศึกษา รวมถึงเป็นเอกสารในการ

ประกอบใบวชิาชพีทางการศกึษา และเพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรมจีรรยาบรรณวชิาชพีทางการศกึษา 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุน และพฒันา คร ูและบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นบุคลากรวชิาชพี 

2. เพือ่เพิม่ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของครแูละบคุลากร 

 3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากร ตระหนกัถงึความส าคญัของการใหบ้รกิาร เขา้ใจ

บทบาทหน้าที ่และการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. เพือ่ใหค้รมูคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 

5. เพือ่เป็นการสนบัสนุนใหค้รแูละบคุลากรทางการศกึษามเีอกสารในการต่อใบประกอบวชิาชพี 

6. เพือ่สรา้งทศันคตเิชงิบวก ความรกั ความสามคัค ีในวทิยาลยัฯ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  1. ครแูละบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 75 คน   

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. รอ้ยละ 80 ครแูละบคุลากรทางการศกึษา น าความรูท้ีไ่ดจ้าก อบรมไปปรบัใชใ้หเ้ป็นเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง 

 2. รอ้ยละ 80 ครแูละบคุลากรทางการศกึษา พฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

  3. รอ้ยละ 80  ครแูละบุคลากรทางการศกึษา เขา้ร่วมโครงการพฒันาบุคลากร 
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 รอ้ยละ 80 ของครแูละบคุลากรเขา้ร่วมอบรมโครงการพฒันาบุคลากร ประจ าปีการศกึษา 2558 
 รอ้ยละ 80 ของครแูละบคุลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมโครงการมาปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง 
 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ ธนัวาคม 2559) 

ขัน้ตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ธ.ค. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 
2.ขออนุมตัจิดักจิกรรม ธ.ค. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 
3.ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละบุคลากรทราบ ธ.ค. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 
4.ด าเนินการจดักจิกรรม/โครงการ ธ.ค. 59 20,000 นางพวงพลอย  ขนัเลข 

รวมงบประมาณ 20,000 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

 งบประมาณจ านวน 20,000  บาท (สองหมืน่เกา้พนับาทถว้น) 

- คา่ประชาสมัพนัธ ์    - บาท 

   (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสมัพนัธ)์ 

 - คา่ด าเนินการจดักจิกรรม (คา่จดัสถานที)่ 20,000  บาท 

 
การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.  ครแูละบุคลากรน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม สมัมนา การพฒันาบุคลากรไปปรบัใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และตนเอง 
2.  ครแูละบุคลากรไดเ้พิม่ความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานของครแูละบุคลากร 
3.  ครแูละบุคลากรมคีุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพี 
4.  ครแูละบุคลากรทางการศกึษามเีอกสารในการต่อใบประกอบวชิาชพีคร ู
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โครงการ  เรือ่ง การอบรมคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูใหค้รผููส้อนและ 

   บุคลากรสายสนบัสนุน ประจ าปีการศกึษา 2559 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่25-26  พฤษภาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3  ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

   

หลกัการและเหตุผล 

 การพฒันาคนเพือ่ใหค้นมคีวามรู ้และทกัษะความสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพถอืเป็น

ความจ าเป็นของหน่วยงานในการพฒันา แต่ที่จ าเป็นมากกว่าการพฒันาคนให้มคีวามรู ้ทกัษะที่ใช้ในการ

ปฏบิตังิาน คอื การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม  และจรรยาบรรณวชิาชพีครอูนัเป็นองคป์ระกอบส าคญัยิง่ ที่

ท าให้คนท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จะเป็นส่วนเสรมิที่ส าคญัที่ท าให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมายได้ ซึ่ง

คุณธรรม จรยิธรรมดงักล่าวเป็นพฤตกิรรมที่แสดงออกในทางทดี ีเกดิผลในภาพรวมในการปฏบิตัริาชการ

และไดน้ ามาใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการดว้ย เช่น การท างานมุ่งผลสมัฤทธิ ์การท างานเป็นทมี 

การใหบ้รกิารทีด่ ีการสัง่สมความเชีย่วชาญ ความรบัผดิชอบ เป็นตน้ 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา มกีารจดักจิกรรมการอบรมคุณธรรมจรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชพีครใูหแ้ก่ครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนเพือ่ใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม เขา้ใจ

หลกัธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาไปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติ 

และในการปฏบิตังิาน ในวนัที ่ 25-26 พฤษภาคม 2559  ณ วดัอุโมงค ์(สวนพทุธธรรม) 

 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่เสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครแูก่ครผููส้อนและบุคลากรสาย

สนบัสนุน 
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2. เพือ่ปลกูจติส านึกใหค้รผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีคร ูเขา้ใจหลกัธรรม ของพระพทุธศาสนา และน้อมน าเอาหลกัพระพุทธศาสนาไปปรบัใชใ้นการ

ปฏบิตังิาน 

 3. เพือ่ปลกูจติส านึกใหค้รผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีครเูขา้ใจหลกัธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลกัพระพุทธศาสนาไปปรบัใชใ้นการด าเนิน

ชวีติ 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 - บุคลากร คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน  75 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 - ครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนรอ้ยละ 80 เขา้รว่มอบรมคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วชิาชพีครสูามารถน าไปปรบัใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวนัและท างานได ้

 - ครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนรอ้ยละ 80 สามารถ ประพฤตตินอยูบ่นพืน้ฐานคุณธรรม 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 - รอ้ยละ 80 ของครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน ของสถานศกึษา ไดร้บัการอบรมทางวชิาการ
ทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
 - รอ้ยละ 80 ของครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน มคีวามรูท้างวชิาการดา้นคณุธรรมจรยิธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูเพือ่น าไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานและการด าเนินชวีติ  
 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 
 มขีัน้ตอน/กจิกรรม ในการด าเนินงานต่าง ๆ ดงันี้ 

1. ขัน้เตรยีมการ 
2. ขัน้ด าเนินการ 
3. ตดิตามและประเมนิผล 
4. สรุปผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ี 
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 อบรม 2 วนั วนัที ่25-26  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ วดัอุโมงค ์(สวนพทุธธรรม) 

กิจกรรม 
วนั เดือน ปี ท่ีด าเนินการ 

เมษายน พฤษภาคม 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ   
2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม   
3. ตดิต่อสถานทีก่ารจดัท ากจิกรรม   
4. ประชาสมัพนัธใ์หอ้าจารยผ์ูส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุน   
5. ด าเนินการจดักจิกรรม   
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ   
 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 

งบประมาณ จากวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ดงันี้ 

หมวด/ประเภทรายจ่าย 
รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) หมายเหต ุ

1. คา่พระวทิยากร 3 รปู 2 วนั 
2. คา่บ ารุงวดั (คา่น ้า คา่ไฟ) 
3. คา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง  และเครือ่งดื่ม (100x75x2) 

3,000 
1,000 
15,000 

 

รวม 19,000  
 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมคีุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพีครมูคีวาม

รบัผดิชอบมากขึน้ 

 2. ครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนมกีารน าหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนั

และการท างานทีเ่หมาะสม 

 3. ครผููส้อนและบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้ใจถงึหลกัทางพุทธศาสนาเพิม่มากขึน้ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ  โครงการสง่เสรมิและตรวจสขุภาพบุคลากรของวทิยาลยัเทคโนโลย ี  

  พาณิชยการลานนา ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่ กนัยายน - ตุลาคม 2559) 
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ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 

หลกัการและเหตุผล 

 การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นส่งที่ดแีละทุกคนควรกระท า หากทุกคนมสีุขภาพที่แขง็แรงและ

สมบูรณ์ จะส่งผลให้การจดัการศกึษาเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพตามไปด้วย และทางวทิยาลยัได้เลง็เหน็

ความส าคญัของการดูแลสุขภาพจงึจดัท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รบั

ความอนุเคราะหจ์ากโรงพยาบาลนครพงิค ์เชยีงใหม่ ไดด้ าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปี บุคลากร ทัง้ยงัให้

ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ซึ่งได้น าผลการตรวจไปจดัท ารายงานภาวะสุขภาพของ บุคลากร ที่

ตรวจใหท้ราบถงึปัญหาทางสุขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดแูลสขุภาพใหส้มบรณ์ูและแขง็แรง  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถงึความส าคญัของการมสีุขภาพที่แขง็แรงทัง้

ทางร่างกายและจติใจ จงึจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพขึน้ เพือ่สง่เสรมิและป้องกนัการเจบ็ ป่วยใหบุ้คลากร ต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรรูจ้กัดแูลสขุภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง 

2. เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรไดร้บัการตรวจสขุภาพประจ าปี 

3. เพือ่เป็นสวสัดกิาร และสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรวทิยาลยั 

 4. เพือ่ใหบุ้คลากรไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ีเพือ่มใิหก้่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ตา่ง ๆ ในอนาคต 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 83 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 
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 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา รอ้ยละ 80 มสีขุภาพร่างกายที่

แขง็แรง 

    2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 

    3. ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัสวสัดกิาร และ

สง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรวทิยาลยั 

  4. ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและบุคลากรทางการศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัทราบสภาวะความ

สมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ีเพือ่มใิหก้่อใหเ้กดิ

โรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ในอนาคต 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 80 ของบุคลากรของสถานศกึษา ไดร้บัการตรวจสขุภาพประจ าปี 
 2. รอ้ยละ 80 ไดร้บัสวสัดกิาร และสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรวทิยาลยั 
 3. รอ้ยละ 80 ไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ี
 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี กนัยายน -  ตลุาคม 2559) 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ก.ย. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 

นางเกษสุดา   อนิทชยั 
นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม ก.ย. 59 - นางสาววลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละบุคลากรทราบ ก.ย. 59 200 นางพวงพลอย  ขนัเลข 

นางเกษสุดา   อนิทชยั 
นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ต.ค. 59 300 นางสาววลยัลกัษณ์ เหลก็เทศ 
5. ด าเนินการจดักจิกรรม ต.ค. 59 60,500 นางพวงพลอย  ขนัเลข 

นางเกษสุดา   อนิทชยั 
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นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็เทศ 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ ต.ค. 59 - นางเกษสุดา   อนิทชยั 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 
รวมงบประมาณ 61,000  

 
 
 
 
 
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน 61,000 บาท (หกหมืน่หนึ่งพนับาทถว้น) 
1. คา่ประชาสมัพนัธ ์200 บาท 
2. ค่าเอกสาร 300 บาท (เอกสารจดัประชุม /เอกสารประชาสมัพนัธ/์จดัเตรยีมสถานที/่แบบประเมนิ) 
3. คา่ตรวจสุขภาพ 60,500 บาท 

 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. บุคลากรรูจ้กัดแูลสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรงมากยิง่ขึน้ 

2. บุคลากรไดร้บัการตรวจสขุภาพประจ าปี 

3. บุคลากรไดร้บัสวสัดกิาร และสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองบุคลากรวทิยาลยั 

 4. บุคลากรไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ีเพือ่มใิหก้่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ 
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 ช่ือโครงการ  โครงการจดัท าหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนีและสง่เสรมิ    
  การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง      
ผูร้บัผิดชอบ  เพญ็พรรณ   ประดษินิยกลู หวัหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ 
ครผููป้ระสานงาน  1.  นางอมราภรณ์ มณีนนัท ์
   2.  นางสาวจดิาภา เสารห์มืน่ 
   3.  นางวธันีย ์ชยัพนัธ ์
   4.  นางสาวจงกล สขุมุวทิยา 
   5.  นายกฤตภาส ภาณุวฒันชยั                                       
   6.  นายอาทติย ์แขมภูเขยีว 
   7. นางสาวเจนจริา สามแกว้     
ลกัษณะโครงการ  โครงการเริม่ใหม ่
ระยะเวลาในการด าเนินการ ปีการศกึษา 2559 
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ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา  
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งเครอืขา่ยและสง่เสรมิความร่วมมอื 
มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 
 มาตรฐานที ่3 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  ตวับ่งชีท้ี ่3.1 จ านวนครัง้และประเภทของกจิกรรมทีส่ง่เสรมิดา้นวชิาการ   คุณธรรม 
จรยิธรรม คา่นิยมทีด่งีามในวชิาชพี  รวมทัง้ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 
สนองแผนยทุธศาสตรเ์พื่อการพฒันาโรงเรียน  
 1. สนองยทุธศาสตรก์ารพฒันาการอาชวีศกึษา ยทุธศาสตรท์ี ่1 ปฏริปูระบบการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและเชือ่มต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 2. สนองยทุธศาสตรข์องสถานศกึษา ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
  
หลกัการและเหตผุล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 หมวดการจดัการเรยีนการสอน ที่เน้นให้ความส าคญั แก่
ผู้เรียน (Learner-Center) โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนทราบความต้องการและปัญหา
ทางการเรยีนของตนเอง ตระหนักถึงความส าคญัที่จะฝึกฝนตนเอง และเป็นสิ่งเสรมิแรงให้ ผู้เรยีนเกิด
แรงจูงใจแสวงหาความรูโ้ดยเลอืกใชส้ื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อปลูกฝังใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
การจดัตัง้ “ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง” จงึเป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตั ิการศกึษา พ.ศ. 2542 
และเป็นวถิทีางทีจ่ะช่วยใหก้ารพฒันาตนเองของผูเ้รยีนมผีลในการปฏบิตัจิรงิ ซึ่งจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้
ฝึกฝนทกัษะภาษาจนีโดยเลอืกใชส้ื่อ  ต่าง ๆ ตามความสนใจ  ส าหรบัศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง นักเรยีน
นักศกึษาและบุคลากรสามารถเขา้ไปค้นคว้าหาความรูใ้นด้านการเรยีนการสอน ความบนัเทงิ ซึ่งมสีื่อซีด ี
หนงัสอื ฝึกทกัษะทางดา้นภาษาจนี มุมเกมสฝึ์กฝนปัญญา หรอืมมุโปรแกรมฝึกฝนทกัษะทางดา้นภาษาจนี  

สอดคลอ้งกบัทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามคีวามตระหนักและเหน็ความส าคญัของ
การพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูท้างภาษาจนี ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้านทนัสมยั เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูภ้ายใน
วทิยาลยัฯ    ทีอ่ านวยประโยชน์แก่นักเรยีนนกัศกึษา คร ูบุคลากรและศษิยเ์ก่าไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ในดา้นการ 
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนผ่านสื่อและอุปกรณ์ทีท่นัสมยั และในฐานะแหล่งเรยีนรูท้ีน่ักเรยีนนักศกึษา คร ู
บุคลากรและศษิยเ์ก่าสามารถเลอืกจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไดห้ลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการพฒันา
ประสทิธภิาพการเรยีนรูใ้หส้งูขึน้และเรยีนรูไ้ดอ้ย่างสนุกสนานมากขึน้ ดงันัน้เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ในการเรยีนการสอนจงึจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูท้างภาษาจนี ทัง้ในดา้น หนงัสอื อุปกรณ์ หรอื
สื่อนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์มีอุปกรณ์ครบครนัและทันสมัย  มีเทคโนโลยีที่
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เหมาะสมกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อนัจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนพฒันาผลสมัฤทธิท์างดา้นภาษาจนีและเป็นพลเมอืง
ทีม่คีุณภาพของชุมชนและประเทศชาตสิบืไป 

จากความส าคญัดงักล่าว สาขาภาษาต่างประเทศจงึจดัโครงการจดัท าหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาจนี
และสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพือ่จดัซือ้สือ่การเรยีนรูแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนและ
ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเอง มวีตัถุประสงค์มุ่งเสรมิสรา้งให ้วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาเป็น
องคก์รทีม่สีภาพแวดลอ้มเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ และเพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสถานศกึษารวมทัง้
ผู้เรยีน ตลอดจนผลกัดนัการด าเนินการด้านการเรยีนการสอนภาษาจนีให้สอดรบัต่อการเป็นประชาคม
อาเซยีน และพฒันานกัเรยีนนกัศกึษาใหม้สีมรรถนะทีส่ าคญัส าหรบัการสือ่สารภาษาจนี 

 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่พฒันาสมรรถภาพทางภาษาจนี (Language Proficiency) โดยจดัซือ้สือ่ทีส่ามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง (Self - study Language Learning materials) เชน่ การฟัง การอ่าน การพดู การเขยีน เพือ่ให้
ผูเ้รยีนสามารถเลอืกใชต้ามความตอ้งการ   
 2. เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝังแนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 
  
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
 - นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 1,020 คน 
 เชิงคณุภาพ 
 - รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษา คร ูมทีกัษะทางภาษาจนีดา้นการสือ่สารภาษาจนี          
 - รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษา คร ูมกีารพฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
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วิธีการด าเนินงานและระยะเวลาในการจดักิจกรรม 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 
ขัน้เตรยีมการ (P) 
-  ประชุมปรกึษาหารอื                         
-  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ

 
กรกฎาคม 2559 

 
นางสาวเจนจริา สามแกว้ 

ขัน้ด าเนินการ (D) 
1.             - จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าศนูย์

การเรยีนรูภ้าษาจนี 
2.            - ท ามุมการเรยีนรูภ้าษาจนี 
 3.           - จดัป้ายนิเทศภายในหอ้งศูนยก์าร

เรยีนรู ้             
               - ท ามุมนนัทนาการ กจิกรรม และ

เกมสฝึ์กทกัษะ  

 
 สงิหาคม 2559 
 
  
 
  

 
 นางสาวเจนจริา สามแกว้ 

ขัน้ติดตามและประเมินผล (C) 
-  ประเมนิผลการด าเนินงานจาก
แบบสอบถาม 

ตุลาคม 2559 นางสาวเจนจริา สามแกว้ 

ขัน้รายงานสรปุผล  (A) 
-  สรุปการปฏบิตังิาน 
-  รายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝ่ายบรหิาร 

 
ตุลาคม  2559 

 
นางสาวเจนจริา สามแกว้ 

 
สถานท่ี   
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
  
งบประมาณและรายการประมาณค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ (แบบประมาณการ)   30,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ  

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียด/
คณุลกัษณะครภุณัฑ ์

ราคา 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน 

1. จดัท า
หอ้งปฏบิตักิาร 
 

- ชัน้วางหนงัสอืพรอ้มตูเ้กบ็
อุปกรณ์ 
- โต๊ะพบัเอนกประสงค ์ 
ขนาด 45x180x75   
- ป้ายไวนิลตวัอกัษรจนีตดิหน้า
หอ้ง 
- สติก๊เกอรต์วัอกัษรจนี 
- ชุดโคมไฟจนี 
- ชุดพูก่นัจนี 
- ชุดแต่งกายชาย-หญงิจนี  
- ชุดวาดหน้างิว้ 
- จดับอรด์นิทรรศการของ
ประเทศจนี (จดัซือ้อุปกรณ์ เช่น 
กระดาษ ตะแกรงลวด หญา้ปลอม 
สสีเปรย ์ดอกไมป้ระดษิฐ ์ดนิสอส ี

8,000 
300 

 
500 
250 
- 

700 
1,000 
100 

1,000 

1 
10 
 
1 
2 
- 
1 
2 
3 
2 

8,000 
3,000 

 
500 
500 
- 

700 
2,000 
300 

2,000 
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กระดาษอารต์ มนั กระดาษเคลอืบ
บตัรฯลฯ ) 

2. จดักจิกรรม
สง่เสรมิการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง/จดัซือ้
สือ่ฝึกภาษาจนี 

จดัซือ้…. 
- แบบเรยีนภาษาจนีดว้ยตนเอง  
สือ่การเรยีนรูซ้ดี ี ดวีดี ี 
- Projector   
- เครือ่ง Computer  พรอ้ม
อุปกรณ์ 
- หนงัสอืดา้นภาษาจนี  
- พจนานุกรมไทย-จนี, จนี-ไทย  
- เกมสฝึ์กทกัษะภาษาจนี ฯลฯ  

 
500 

 
18,000 

 

 
10 
 
1 
 

 
5,000 

 
18,000 

 

  รวมทัง้ส้ิน  30,000 
การประเมินผล 
 1. ส่ิงท่ีต้องการประเมิน 
  - ผลการด าเนินงาน  
  - ความพงึพอใจในการใชห้อ้งศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 2. วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  
   - แบบส ารวจความพงึพอใจ  
 3. ผูป้ระเมิน  
  - นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูสามารถพฒันาสมรรถภาพทางภาษาจนีโดยใชส้ือ่ต่าง ๆ ในศนูยก์ารเรยีนรู ้
ตามความสนใจ  
 2. นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  
 3. นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูไดร้บัความสะดวกในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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 ช่ือโครงการ   โครงการจดัท าหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูภ้าษาองักฤษและสง่เสรมิ  

    การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง      

ผูร้บัผิดชอบ   เพญ็พรรณ   ประดษินิยกลู หวัหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ 

ครผููป้ระสานงาน   1.  นางอมราภรณ์ มณีนนัท ์

    2.  นางสาวจดิาภา เสารห์มืน่ 

    3.  นางวธันีย ์ชยัพนัธ ์

    4.  นางสาวจงกล สขุมุวทิยา 

    5.  นายกฤตภาส ภาณุวฒันชยั                                      

    6.  นายอาทติย ์แขมภูเขยีว 

ลกัษณะโครงการ  โครงการเริม่ใหม ่

ระยะเวลาในการด าเนินการ ปีการศกึษา 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา  

 ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งเครอืขา่ยและสง่เสรมิความร่วมมอื 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานที ่3 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

  ตวับ่งชีท้ี ่3.1 จ านวนครัง้และประเภทของกจิกรรมทีส่ง่เสรมิดา้นวชิาการ   คุณธรรม 

จรยิธรรม คา่นิยมทีด่งีามในวชิาชพี  รวมทัง้ดา้นบุคลกิภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 

สนองแผนยทุธศาสตรเ์พื่อการพฒันาโรงเรียน  

 1. สนองยทุธศาสตรก์ารพฒันาการอาชวีศกึษา ยทุธศาสตรท์ี ่1 ปฏริปูระบบการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและเชือ่มต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 2. สนองยทุธศาสตรข์องสถานศกึษา ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

หลกัการและเหตผุล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 หมวดการจดัการเรยีนการสอน ที่เน้นให้ความส าคญั แก่

ผู้เรียน (Learner-Center) โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้เรียนทราบความต้องการและปัญหา

ทางการเรยีนของตนเอง ตระหนักถึงความส าคญัที่จะฝึกฝนตนเอง และเป็นสิ่งเสรมิแรงให้ ผู้เรยีนเกิด

แรงจูงใจแสวงหาความรูโ้ดยเลอืกใชส้ื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อปลูกฝังให้ เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
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การจดัตัง้ “ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง” จงึเป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตั ิการศกึษา พ.ศ. 2542 

และเป็นวถิทีางทีจ่ะช่วยใหก้ารพฒันาตนเองของผูเ้รยีนมผีลในการปฏบิตัจิรงิ ซึ่งจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้

ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษโดยเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ตามความสนใจ  ส าหรบัศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

นักเรยีนนักศกึษาและบุคลากรสามารถเขา้ไปคน้ควา้หาความรูใ้นดา้นการเรยีนการสอน ความบนัเทงิ ซึง่มี

สื่อซีดี หนังสือ ฝึกทักษะทางด้านภาษาองักฤษ มุมเกมส์ฝึกฝนปัญญา หรอืมุมโปรแกรมฝึกฝนทักษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษ  

สอดคลอ้งกบัทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามคีวามตระหนักและเหน็ความส าคญัของ

การพฒันาศูนย์การเรยีนรูท้างภาษาองักฤษ ให้อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งานทนัสมยั เพื่อให้เป็นแหล่งเรยีนรู้

ภายในวทิยาลยัฯทีอ่ านวยประโยชน์แก่นกัเรยีนนักศกึษา คร ูบุคลากรและศษิยเ์ก่าไดเ้ป็นอย่างดี ทัง้ในดา้น

การ จดักจิกรรมการเรยีนการสอนผา่นสือ่และอุปกรณ์ทีท่นัสมยั และในฐานะแหล่งเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนนกัศกึษา 

ครู บุคลากรและศษิย์เก่าสามารถเลอืกจดักิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเองได้หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อการ

พฒันาประสทิธภิาพการเรยีนรูใ้หสู้งขึน้และเรยีนรูไ้ด้อย่างสนุกสนานมากขึน้ ดงันัน้เพื่อเป็นการเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพในการเรยีนการสอนจงึจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันาศูนยก์ารเรยีนรูท้างภาษาองักฤษ ทัง้ในดา้น หนงัสอื 

อุปกรณ์ หรอืสื่อนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่สมบูรณ์มีอุปกรณ์ครบครนัและทันสมยั  มี

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน อนัจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนพฒันาผลสมัฤทธิท์างดา้นภาษาองักฤษ

และเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพของชุมชนและประเทศชาตสิบืไป 

จากความส าคญัดงักล่าว สาขาภาษาองักฤษต่างประเทศจงึจดัโครงการจดัท าหอ้งศูนย์การเรยีนรู้

ภาษาองักฤษและสง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพื่อจดัซือ้สือ่การเรยีนรูแ้ละอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เพื่อ

สนับสนุนและส่งเสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มวีตัถุประสงคม์ุ่งเสรมิสรา้งให ้วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการ

ลานนาเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้  และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

สถานศกึษารวมทัง้ผูเ้รยีน ตลอดจนผลกัดนัการด าเนินการดา้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษใหส้อดรบัต่อ

การเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการสื่อสาร

ภาษาองักฤษ 

 

วตัถปุระสงค ์
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 1. เพือ่พฒันาสมรรถภาพทางภาษาองักฤษ (Language Proficiency) โดยจดัซือ้สือ่ทีส่ามารถเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง (Self - study Language Learning materials) เชน่ การฟัง การอ่าน การพดู การเขยีน เพือ่ให้

ผูเ้รยีนสามารถเลอืกใชต้ามความตอ้งการ   

 2. เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝังแนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน 

 

เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

 - ของนกัเรยีนนกัศกึษา คร ูตลอดจนบุคลากรวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา สนใจในการ

พฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 1,020 คน  

 เชิงคณุภาพ 

 - รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษา คร ูบุคลากร มทีกัษะทางภาษาองักฤษดา้นการสือ่สาร

ภาษาองักฤษ           

 - รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษา คร ูบุคลากร สามารถพฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่าง

ต่อเนื่อง 

วิธีการด าเนินงานและระยะเวลาในการจดักิจกรรม 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 

ขัน้เตรยีมการ (P) 

-  ประชุมปรกึษาหารอื                         

-  เสนอโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ

 

กรกฎาคม 2559 

 
นางอมราภรณ์ มณีนนัท ์

ขัน้ด าเนินการ (D) 

1.             - จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าศนูย์

การเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

2.            - ท ามุมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ 

 3.           - จดัป้ายนิเทศภายในหอ้งศูนยก์าร

เรยีนรู ้             

               - ท ามุมนนัทนาการ กจิกรรม และ

 

 สงิหาคม 2559 

 

  

 

  

 
นางอมราภรณ์ มณีนนัท ์
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เกมสฝึ์กทกัษะ 
 

ขัน้ติดตามและประเมินผล (C) 

-  ประเมนิผลการด าเนินงานจาก

แบบสอบถาม 

ตุลาคม 2559 นางอมราภรณ์ มณีนนัท ์

ขัน้รายงานสรปุผล  (A) 

-  สรุปการปฏบิตังิาน 

-  รายงานผลการปฏบิตังิานต่อฝ่ายบรหิาร 

 

ตุลาคม  2559 

 
นางอมราภรณ์ มณีนนัท ์

 

สถานท่ี   

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

  

งบประมาณและรายการประมาณค่าใช้จ่าย 

งบประมาณ (แบบประมาณการ)   30,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
รายการ/รายละเอียด/

คณุลกัษณะครภุณัฑ ์
ราคา 

จ านวน

หน่วย 
จ านวนเงิน 

1. จดัท า

หอ้งปฏบิตักิาร 

 

- ชัน้วางหนงัสอืพรอ้มตูเ้กบ็

อุปกรณ์ 

- โต๊ะพบัเอนกประสงค ์ 

ขนาด 45x180x75   

- จดับอรด์นิทรรศการของ

ประเทศตะวนัตก และประเทศ

ญีปุ่่ น (จดัซือ้อุปกรณ์ เชน่ 

กระดาษ ตะแกรงลวด หญา้ปลอม 

สสีเปรย ์ดอกไมป้ระดษิฐ ์ดนิสอส ี

กระดาษอารต์ มนั กระดาษ

เคลอืบบตัรฯลฯ ) 

8,000 

 

300 

 

1,000 

1 

 

10 

 

2 

8,000 

 

3,000 

 

2,000 

2. จดักจิกรรม

สง่เสรมิการเรยีนรู้

ดว้ยตนเอง/จดัซือ้

สือ่ฝึก

ภาษาองักฤษ 

จดัซือ้…. 

- แบบเรยีนภาษาองักฤษดว้ย

ตนเอง สือ่การเรยีนรูซ้ดี ี ดวีดี ี 

 - Projector   

- เครือ่ง Computer  พรอ้ม

อุปกรณ์ 

- หนงัสอืดา้นภาษาองักฤษและ

ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ วารสาร  

สือ่สิง่พมิพ ์ 

- พจนานุกรมไทย-องักฤษ, 

องักฤษ-ไทย และ องักฤษ-

 

500 

 

11,000 

- 

 

200 

 

 

500 

 

 

10 

 

1 

- 

 

10 

 

 

3 

 

 

5,000 

 

11,000 

- 

 

2,000 

 

 

1,500 
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องักฤษ 

- เกมสฝึ์กทกัษะภาษาองักฤษ 

ฯลฯ  

 

300 5 1,500 

  รวมทัง้ส้ิน  30,000 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล 

 1. ส่ิงท่ีต้องการประเมิน 

 - ผลการด าเนินงาน  

 - ความพงึพอใจในการใชห้อ้งศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

 2. วิธีท่ีใช้ในการประเมิน  

  - แบบส ารวจความพงึพอใจ  

 3. ผูป้ระเมิน  

 - นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูและบุคลากร วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 

   

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูสามารถพฒันาสมรรถภาพทางภาษาองักฤษโดยใชส้ือ่ต่าง ๆ ในศนูยก์าร

เรยีนรู ้ตามความสนใจ  

 2. นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

 3. นกัเรยีนนกัศกึษา คร ูไดร้บัความสะดวกในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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โครงการ  โครงการอบรมความรูเ้รือ่งงานมคัคุเทศกจ์ากวทิยากรภายนอก  

   ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชีท้ี ่3.3 ระดบัคุณภาพในการพฒันาสาขาวชิาตามอตัลกัษณ์ 
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หลกัการและเหตุผล 

 มคัคุเทศก์เป็นผู้ที่ท าหน้าที่น าผู้อื่นไปยงัสถานที่ต่าง ๆ และให้ค าอธบิายแนะน าเกี่ยวกบัสถานที่   

นัน้ ๆ ทัง้นี้ เนื่องจากในการน านกัท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ นัน้ จ าเป็นตอ้งมผีูท้ีม่คีวามรู ้ความช านาญ

เกี่ยวกบัเส้นทาง ตลอดจนมคีวามรู้เกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ ในท้องถิ่น หรอืสถานที่น าเที่ยวนัน้ ๆ เป็นอย่างด ี

สามารถอ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ

แก่นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นี้ต่อมาได้กลายเป็นอาชีพส าคัญอย่างหนึ่งในวงการอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว มคัคุเทศก์เป็นผู้ที่มคีวามส าคญัต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เนื่องจากมโีอกาสได้

ใกลช้ดิกบันักท่องเทีย่ว สามารถสรา้งความไวเ้นื้อเชื่อใจตลอดจนสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่นักท่องเทีย่วได้

งา่ย มคี ากล่าวา่ มคัคุเทศกท์ าหน้าทีเ่หมอืนกบัเป็นฑตู หรอืเป็นผูแ้ทนของคนในประเทศหรอืในทอ้งถิน่ ซึง่ก็

เป็นความจริงเพราะนักท่องเที่ยวมักไม่ค่อยมีโอกาสได้ติดต่อใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นได้มากเท่ากับ

มคัคุเทศก ์ถา้หากไดม้คัคุเทศกท์ีด่ ีความรูส้กึพงึพอใจในการท่องเทีย่ว ตลอดจนความประทบัใจในดา้นต่าง 

ๆ ย่อมสง่ผลไปถงึความรูส้กึทีด่ตี่อประเทศ หรอืทอ้งถิน่ทีน่กัท่องเทีย่วนัน้ๆ ไดไ้ปเยอืน ในฐานะเจา้บา้นทีด่ ี

ตวัแทนของทอ้งถิน่ทีด่ ี

 จากความส าคัญในหน้าที่วิชาชีพมคัคุเทศก์ข้างต้นจึงได้มีการจดัโครงการอบรมในหัวข้องาน

มคัคุเทศก์แก่นักศกึษาสาขาการท่องเที่ยวเพื่อให้นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานวชิาชพีมคัคุเทศก ์

เพื่อให้นักศกึษาได้เรยีนรูเ้รื่องงานมคัคุเทศก์จากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อให้นักศกึษาน า

ความรูท้ีไ่ดร้บัจากโครงการอบรมงานมคัคุเทศกไ์ปประยกุตใ์นการเรยีน และการท างานในอนาคต 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานวชิาชพีมคัคุเทศก์ 

2. เพือ่ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูเ้รือ่งงานมคัคุเทศกจ์ากประสบการณ์ของผูท้รงคุณวุฒ ิ

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากโครงการอบรมงานมคัคุเทศกไ์ปประยกุตใ์นการเรยีน และ

การท างานในอนาคต 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 
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 เชงิปรมิาณ 

 นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1, 2, 3 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ชัน้ปี

ที ่1และ 2 สาขาการทอ่งเทีย่ว จ านวน 185 คน เขา้ร่วมโครงการอบรมงานมคัคุเทศก ์

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1, 2, 3 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ชัน้ปี

ที ่1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ว มคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานวชิาชพีมคัคุเทศก ์ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งงานมคัคุเทศก์

จากประสบการณ์ของผูท้รงคุณวุฒ ิและน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากโครงการอบรมงานมคัคุเทศกป์ระยุกตใ์นการ

เรยีน และการท างานในอนาคต 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1, 2, 3 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  ชัน้ปี
ที ่1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ว รอ้ยละ 70 เขา้ร่วมโครงการอบรมงานมคัคุเทศก ์
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

ตลอดภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
กิจกรรม/งาน กรกฎาคม 2559 

ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 
1. ประชุมปรกึษาการจดัโครงการ 

 
   

2. จดัด าเนินการตดิต่อวทิยากร 
 

   
3. ตดิต่อประสานงานกบัวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิ  

 
  

4. ขออนุมตัดิ าเนินงานโครงการต่อผูอ้ านวยการจดัท า
โครงการเพือ่เสนอ 

 
 

  

5. จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ความพรอ้ม  
 

  
6. ด าเนินการโครงการอบรมงานมคัคุเทศก ์    

 

7. สรุปประเมนิผลโครงการ    
 

8. รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผูอ้ านวยการ    
 

 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
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โครงการอบรมงานมคัคุเทศก ์มรีายละเอยีดงบประมาณในการจดัโครงการดงันี้  
 คา่วทิยากร     1,000 บาท 
 รวมคา่ใชจ้่าย     1,000 บาท     
 
 
     

วิทยากร 
 คุณเอกวพินัธุ ์     สมติะพนิทุ    ต าแหน่ง มคัคุเทศกอ์สิระ 

 

การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจในการเขา้ร่วมโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1, 2, 3 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  

ชัน้ปีที ่1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ว มคีวามรูค้วามเขา้ใจในงานวชิาชพีมคัคุเทศก ์ 

 2. นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1, 2, 3 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  

ชัน้ปีที ่1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่วไดเ้รยีนรูเ้รือ่งงานมคัคุเทศกจ์ากประสบการณ์ของผูท้รงคุณวุฒ ิ

 3. นกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1, 2, 3 และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู  

ชัน้ปีที ่1 และ 2 สาขาการท่องเทีย่ว น าความรูท้ีไ่ดร้บัจากโครงการอบรมงานมคัคุเทศกไ์ปประยกุตใ์นการ

เรยีน และการท างานในอนาคต 
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โครงการ  ปฐมนิเทศสานใยสายสมัพนัธ ์ปีการศกึษา 2559 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัเสารท์ี ่2 กรกฎาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ระดบัคุณภาพในการสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

 

หลกัการ และเหตผุล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดจ้ดักจิกรรมปฐมนิเทศสานใยสายสมัพนัธ ์ส าหรบันกัเรยีน
นกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช. 1 ซึง่เป็นกจิกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน ตามหลกัสตูรการศกึษาปี พ.ศ. 2554 
และเป็นสว่นหนึ่งของโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ทีร่ฐับาลใหก้ารสนบัสนุน 
 ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์วทิยาลยัฯ  จงึไดจ้ดักจิกรรมนี้ขึน้ในวนัเสารท์ี ่2 กรกฎาคม 
2559 ระหวา่งเวลา 08.30 น. - 15.00 น.  ณ ค่ายตากสนิ อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่เพือ่ใหน้กัเรยีน
นกัศกึษามแีนวทางในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพือ่นใหม ่และสรา้งสมัพนัธภาพใหเ้กดิขึน้ในกลุ่มของนกัเรยีน
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นกัศกึษาเอง อกีทัง้ยงัเป็นการฝึกตนในการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น/ความอดทน/เสยีสละ/มรีะเบยีบวนิยั ภายใตก้าร
ดแูลอยา่งใกลช้ดิของคุณครผููร้บัผดิชอบ 
 
วตัถปุระสงค ์ 
  1. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี
  2. เพือ่ฝึกการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น 
  3. เพือ่ฝึกความอดทน/เสยีสละ/มรีะเบยีบวนิยั 
  
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคณุภาพ 
 เชงิปรมิาณ  
 1. นกัเรยีนนกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช. 1 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 146 คน 
 เชงิคุณภาพ  
  1. นกัเรยีนนกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช. 1 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา มสีมัพนัธภาพทีด่ ี  
 ต่อกนั และไดเ้รยีนรูว้ธิกีารในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ืน่ไดด้ขีึน้ 
  2. นกัเรยีนนกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช. 1 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดต้ระหนกัถงึ 
ความส าคญัของความอดทน/เสยีสละ/มรีะเบยีบวนิยั ไดด้ขีึน้ 
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  1. รอ้ยละ 95 ของนกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มสีว่นรว่ม 
  2. รอ้ยละ 95 ของนกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้หมายไดม้สีมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั  
  3. รอ้ยละ 95 ของนกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดฝึ้กความอดทน/เสยีสละ/มรีะเบยีบวนิยั 
ขัน้ตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ขออนุมตัดิ าเนินโครงการ       ม.ิย. 59  
นางคนึงนิจ      พรหม

เนตร 

นางสาวนาร ี    วงัโสภา 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 

นายสุเทพ         แกว้จรญั 

2. แต่งตัง้คณะการท างาน (คณะกรรมการ) 22  ม.ิย. 59  

3. ท าหนงัสอืขออนุญาตน านกัเรยีนนกัศกึษา

เขา้รว่มกจิกรรม 

24 ม.ิย. 59  

4. ประชุมคณะท างาน (คณะกรรมการ) 30 ม.ิย. 59  
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5. ด าเนินการน านกัเรยีนนกัศกึษาเขา้ค่าย  2  ก.ค. 59 19,990.- 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  4  ก.ค. 59  

รวมงบประมาณ 19,990.- 

 
คา่ใชจ้่ายในวนัด าเนินการน านกัเรยีนนกัศกึษาเขา้คา่ย (2 กรกฎาคม 2559) 
 นกัเรยีนนกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช. 1 จ านวน 149 คน 
 คนละ 100.- บาท  (149 x 100)   =  14,900.- บาท 
 เบีย้เลีย้งคร ูจ านวน 20 คน  
 คนละ 200.- บาท  (20 x 200)    =    4,000.- บาท 
 คา่อุปกรณ์เกมส/์นนัทนาการ   =          1,000.- บาท 
  รวม               19,900.- บาท 
 
การประเมินผล 
 1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดม้สีมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั และไดเ้รยีนรูว้ธิกีารในการปรบัตวัให้
เขา้กบัผูอ้ื่น 
 2. นกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของความอดทน/เสยีสละ/มรีะเบยีบ
วนิยั 
 
 

 

 

 

 

 

โครงการ  การประชุมผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม่ ปีการศกึษา 2559 



87 

 

 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัเสารท์ี ่11  มถิุนายน  2559  

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

        ตวับ่งชีท้ี ่3.7 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดแูลผูเ้รยีน 

 

หลกัการ และเหตผุล 

 วทิยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เป็นสถาบันอาชีวศึกษาที่เปิดท าการสอนมาเป็นเวลา
ประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งแต่ละปีสามารถผลตินักศกึษาที่มคีุณภาพ และประสบความส าเรจ็ในหน้าที่การงาน
เป็นจ านวนมาก โดยทางวทิยาลยัฯ เหน็ว่าความส าเรจ็ของนักศกึษาจ านวนดงักล่าวเกดิจากความร่วมมอื/
การประสานงานอนัด ี ระหวา่งวทิยาลยัฯ และผูป้กครอง 
 ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์วทิยาลยัพาณิชยการลานนา จงึไดจ้ดักจิกรรมนี้ขึน้ในวนัเสาร์
ที่  11มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น . - 11.30 น .  ณ ห้องประชุมชัน้ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา เพื่อสร้างความสมัพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ และผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้
ผูป้กครองไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานจากทางวทิยาลยัฯ  
 
วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพือ่สรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งวทิยาลยัฯ กบัผูป้กครอง 
 2. เพือ่เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุตรหลาน 
 3. เพือ่ใหผู้ป้กครอง/นกัเรยีนนกัศกึษาใหม่/ครอูาจารย ์ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั ในการทีจ่ะ
รว่มกนัสง่เสรมิพฒันา/ป้องกนั/แกไ้ขปัญหาของนกัเรยีนนกัศกึษา 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคณุภาพ 
 เชงิปรมิาณ  
 1. นกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่ระดบัชัน้ ปวช. 1, ปวส.1 และปวส. (พเิศษ) 1 วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา จ านวน  426 คน 
  เชงิคุณภาพ  
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  1. ผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่ระดบัชัน้ปวช. 1, ปวส. 1 และปวส. (พเิศษ) 1 วทิยาลยั
เทคโนโลยพีาณิชยการลานนา มสีมัพนัธภาพทีด่กีบัวทิยาลยัฯ ดขีึน้ 
  2. ผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่ระดบัชัน้ ปวช. 1, ปวส. 1 และปวส. (พเิศษ) 1 วทิยาลยั
เทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานมากยิง่ขึน้ 
  3. ผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่ระดบัชัน้ ปวช. 1, ปวส. 1 และปวส. (พเิศษ) 1 วทิยาลยั
เทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในการทีจ่ะรว่มกนัสง่เสรมิพฒันา/ป้องกนั/แกไ้ข
ปัญหาของนกัเรยีนนกัศกึษามากยิง่ขึน้ 
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
  1. รอ้ยละ 95 ของผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่กลุ่มเป้าหมายมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัวทิยาลยัฯ 
  2. รอ้ยละ 95 ของผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่กลุ่มเป้หมายไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบุตรหลาน 
  3. รอ้ยละ 95 ของผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่กลุ่มเป้าหมายไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัใน
การทีจ่ะรว่มกนัสง่เสรมิพฒันา/ป้องกนั/แกไ้ขปัญหาของนกัเรยีนนกัศกึษา 
 
ขัน้ตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ขออนุมตัดิ าเนินโครงการ พ.ค. 59  

นางคนึงนิจ      พรหมเนตร 

นางสาวนาร ี    วงัโสภา 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 

นายสุเทพ         แกว้จรญั 

2. แต่งตัง้คณะการท างาน (คณะกรรมการ) 2 ม.ิย. 59  

3. ท าหนงัสอืขออนุญาตน านกัเรยีนเขา้

รว่ม   

   กจิกรรม 

6 ม.ิย. 59  

4. ประชุมคณะท างาน (คณะกรรมการ) 8 ม.ิย. 59  

5. ด าเนินการประชุม 11 ม.ิย. 59 2,600 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 13 ม.ิย. 59  

รวมงบประมาณ 2,600.- 
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คา่ใชจ้่ายในวนักจิกรรมประชุมผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษาใหม ่เป็นเงนิจ านวน 2,744.- บาท 
 
การประเมินผล  
 แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษา กลุ่มเป้าหมายไดม้สีมัพนัธภาพทีด่วีทิยาลยัฯ 
 2. ผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษา กลุ่มเป้าหมายไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุตรหลาน 
 3. ผูป้กครองนกัเรยีนนกัศกึษา กลุ่มเป้าหมายไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัในการทีจ่ะรว่มกนั
สง่เสรมิพฒันา/ป้องกนั/แกไ้ขปัญหาของนกัเรยีนนกัศกึษา 
 
 
 

 

 
โครงการ  เรือ่ง โครงการลด ละ เลกิ สารเสพตดิ ของกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา ประจ าปี  

  การศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่23 สงิหาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชีท้ี ่3.6 ระดบัคุณภาพในการบรหิารความเสีย่ง 

 
หลกัการและเหตุผล 

 ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาส าคญัซึ่งมผีลกระทบและเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศ รฐับาลได้

ก าหนดให้การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขบัเคลื่อนงานยาเสพติดและได้
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มอบหมายใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร เป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบแผนที ่๓ แผนการสรา้งภูมคิุม้กนัและสรา้ง

ระบบป้องกนั เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา 

 เด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด  เนื่องจากเป็นวยัที่เอื้อต่อการเข้าไป

เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิทัง้ปัจจยัจากตนเอง คอื เป็นวยัที่ต้องการเรยีนรู ้อยากลอง ต้องการเรยีกรอ้งความ

สนใจ ต้องการค้นหา  สรา้งตวัตน  สรา้งการยอมรบั มแีรงผลกัดนัทางอารมณ์สูง กล้าเสีย่ง กล้าท าสิง่ท้า

ทาย นอกจากนี้ นักคา้ยาเสพตดิต่างมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มเีงนิ จงึมคีวามมัน่ใจว่าการคา้ยาเสพตดิกบั

เยาวชนนัน้ จะท าใหม้ลีูกคา้อยู่สม ่าเสมอ จากสถติคิา้ยาเสพตดิพบว่า เดก็และเยาวชนทีเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบั

ยาเสพตดิเริม่มอีายุน้อยลง ดงันัน้ จงึจ าเป็นอย่างยิง่ที ่จะตอ้งเรยีนรูว้ธิป้ีองกนัยาเสพตดิในเดก็และเยาวชน 

เพื่อจะไดส้ามารถร่วมมอืกนัปกป้องเดก็และเยาวชน จากปัญหายาเสพตดิ วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการ

ลานนา จงึไดจ้ดัโครงการ ลด ละ เลกิ สารเสพตดิ ของกลุ่มนกัเรยีนนกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 

  

วตัถปุระสงค ์

 ๑. เพือ่สรา้งภูมคิุม้กนัยาเสพตดิใหน้กัเรยีนนกัศกึษากอ่นวยัเสีย่ง ไดร้บัรูร้บัทราบถงึปัญหาและพษิ

ภยัของยาเสพตดิ 

 ๒. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยนกัเรยีนนกัศกึษาในการป้องกนัและแกไ้ขต่อตา้นยาเสพตดิ 

 ๓. เพือ่พฒันานกัเรยีนนกัศกึษา ใหส้ามารถป้องกนัตนเองไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 

 ๔. เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหส้ถานศกึษาในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. วทิยากรโรงพยาบาลนครพงิค ์4 ท่าน 

 2. นกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มโครงการ 50 คน  

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 
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 1. นกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา เป็นผูม้ ีมจีติใจทีเ่ขม้แขง็ ไมยุ่ง่

เกีย่วกบัยาเสพตดิ และสามารถรว่มเป็นก าลงัของสงัคม ต่อตา้นยาเสพตดิได ้
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 80 มภีูมคิุม้กนัยาเสพตดิก่อนวยัเสีย่ง ไดร้บัรูร้บัทราบถงึปัญหาและพษิ

ภยัของยาเสพตดิ 

 2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 80 มเีครอืขา่ยในการป้องกนัและแกไ้ขต่อตา้นยาเสพตดิ 

 3. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 80 มพีฒันาการและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหส้ถานศกึษาป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
 

กิจกรรม หรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 การด าเนินการประกอบดว้ย 7 กจิกรรม ดงันี้ 

 1. ประชุมคณะกรรมการหวัหน้างานปกครอง 

 2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม 

 3. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนนกัศกึษาทราบ 

 4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่

 5. ด าเนินการจดักจิกรรม 

 6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ 
 

ตารางขัน้ตอนการด าเนินงาน 
วนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2559  ณ หอ้งประชุมลานนา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการหวัหน้างานปกครอง ส.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม ส.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

3. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนนกัศกึษาทราบ ส.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 
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4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ส.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

5. ด าเนินการจดักจิกรรม 23 ส.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ ส.ค.59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

งบประมาณ - 
การประเมินผล 
 1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ  
 2. สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนนกัศกึษา 
 3. ประเมนิผลลพัธข์องโครงการ โดยการปรกึษาพดูคุย ใชแ้บบสอบถามนกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ขา้ร่วม
โครงการโดยการสุม่ตวัอยา่ง 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ๑. นกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มในโครงการสามารถเลกิสารเสพตดิไดม้ากกวา่รอ้ยละ ๙๐ 

     ๒. สามารถคนืนกัเรยีนนกัศกึษาทีด่กีลบัคนืสูส่งัคมและชว่ยกนัพฒันาชาตบิา้นเมอืงต่อไป 

     ๓. ลดปัญหาอาชญากรรมทีเ่กดิจากยาเสพตดิ 

     ๔. สรา้งสงัคมไทยเป็นเมอืงสขีาว ปลอดจากสารเสพตดิ 
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โครงการ  L.C.C. รณรงคค์วบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกในสถานศกึษา  

   ประจ าปีการศกึษา 2558 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชีท้ี ่3.6 ระดบัคุณภาพในการบรหิารความเสีย่ง 

 
หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคญัของประเทศมานานแลว้ โดยมยีุงลายเป็นพาหะ

น าโรค เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรค
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ไขเ้ลอืดออกมากทีสุ่ด  ไดแ้ก่  กลุ่มเดก็วยัเรยีนทีม่อีายุตัง้แต่  5 -14 ปี  แต่ปัจจุบนัยงัพบผูป่้วยไขเ้ลอืดออก

ในผู้ใหญ่และมกีารเกิดโรคตลอดทัง้ปีอีกด้วย  การด าเนินงานควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกให้ประสบ

ผลส าเรจ็และเกดิประสทิธภิาพนัน้  จ าเป็นต้องระดมความร่วมมอืจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งในการก าจดัลูกน ้า

ยุงลายที่เป็นพาหะน าโรคและรณรงค์ให้ชุมชนสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาโรค

ไขเ้ลอืดออกและรว่มมอืกนัเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคนี้  

 ดงันัน้ทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนารว่มกบัสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม เทศบาลต าบล

ชา้งเผอืก   จงึไดจ้ดัท าโครงการนี้ขึน้   เพือ่เป็นการเตรยีมรบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดและใหม้กีารท างาน

อย่างต่อเนื่อง มปีระสทิธภิาพ  ตลอดจนกระตุน้เตอืนใหน้กัเรยีนและนกัศกึษาตลอดจนทุกภาคสว่น  รว่มมอื

ผนึกพลงัความคดิความร่วมมอืแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืดออกรว่มกนั      

 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ลดอตัราการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกของนกัเรยีนนกัศกึษาและประชาชนในเขตเทศบาล    

ต าบลชา้งเผอืก 

           2. เพือ่สรา้งความร่วมมอืร่วมใจของชุมชนและวทิยาลยัฯในการแกไ้ขปัญหาและควบคมุป้องกนัโรค

ไขเ้ลอืดออก 

 3. เพือ่กระตุน้เตอืนใหป้ระชาชนและนกัเรยีนนกัศกึษาเหน็ความส าคญัและตระหนกัถงึภยัโรค

ไขเ้ลอืดออก 

 

 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  1. นกัเรยีนนกัศกึษา 945 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัความรูเ้รือ่ง ภยัโรคไขเ้ลอืดออก 
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 2. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 80 รูจ้กัการร่วมมอืร่วมใจในการแกไ้ขปัญหาและควบคุม

ป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก 

  3. นกัเรยีนนกัศกึษาและคนในชุมชน รอ้ยละ 80 ไดม้อีตัราการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกลด

น้อยลง 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษามกีารเขา้ร่วมกจิกรรมรณรงคค์วบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกใน

สถานศกึษา 

 2. รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการรกัษา การป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกจาก

กจิกรรม 

 
ตารางขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ตลอดปีงบประมาณ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการหวัหน้างาน

ปกครอง 

ม.ิย. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม ม.ิย. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

3. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนนกัศกึษาทราบ ม.ิย. – ก.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ก.ค. – ส.ค. 59 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

5. ด าเนินการจดักจิกรรม ก.ค. 59 – ม.ีค. 60 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 
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6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ ม.ีค. 60 - นางสาวนาร ี วงั

โสภา 

 
งบประมาณ 
 - 
  
 
 
การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1.  สามารถลดอตัราการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกใหเ้หลอืน้อยลง 
 2. ใหป้ระชาชนในชุมชน นกัเรยีนนกัศกึษา ไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ  เกีย่วกบัโรคไขเ้ลอืดออก  และ
มพีฤตกิรรมทีถู่กตอ้งเหมาะสม  การป้องกนัไม่ใหเ้กดิโรคไขเ้ลอืดออก 
 3. ลดแหล่งเพาะพนัธล์กูน ้ายงุลายภายในบา้น  ชุมชน  วดั  โรงเรยีนใหน้้อยลง 
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โครงการ  โครงการสง่เสรมิสุขภาพนกัเรยีนนกัศกึษาของวทิยาลยัเทคโนโลย ี  

  พาณิชยการลานนา ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่ พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2559) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 3   ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชีท้ี ่3.7 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดแูลผูเ้รยีน 

  

หลกัการและเหตุผล 



98 

 

 

 การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นส่งที่ดแีละทุกคนควรกระท า หากทุกคนมสีุขภาพที่แขง็แรงและ

สมบูรณ์ จะส่งผลให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย และทางวิทยาลัยได้เล็งเห็น

ความส าคญัของการดูแลสุขภาพจงึจดัท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ของนักศกึษา อย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง

ได้รบัความอนุเคราะห์จากส านักประเมนิสุขโภชนาการนักศึกษา -นักศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี ใหก้บันักศกึษา ทัง้ยงัใหค้วามรูใ้นการดแูลสุขภาพทีถู่กตอ้ง ซึง่ไดน้ าผลการตรวจไปจดัท ารายงาน

ภาวะสุขภาพของนักศึกษา ที่ตรวจให้ทราบถึงปัญหาทางสุขภาพของตนเองและหาแนวทางในการดูแล

สขุภาพใหส้มบรณ์ูและแขง็แรง  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ได้ตระหนักถงึความส าคญัของการมสีุขภาพที่แขง็แรงทัง้

ทางร่างกายและจติใจ จงึจดัให้มกีารตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อส่งเสรมิและป้องกนัการเจ็บ ป่วยให้นักศึกษา 

ต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษารูจ้กัดแูลสขุภาพรา่งกายใหแ้ขง็แรง 

2. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี 

3. เพือ่เป็น การสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองนกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยั 

 4. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กั

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ีเพือ่มใิหก้่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ ในอนาคต 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา จ านวน 945 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

   1. นกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา รอ้ยละ 80 มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง 

   2. นกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัการตรวจสุขภาพประจ าปี 

   3. นกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัการสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีอง

นกัศกึษาวทิยาลยัฯ 
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   4. นกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายใน

เบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ีเพือ่มใิหก้่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ตา่ง 

ๆ ในอนาคต 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา ไดร้บัการตรวจสขุภาพประจ าปี 
 2. รอ้ยละ 80 ไดร้บัการสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ขีองนกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยัฯ 
 3. รอ้ยละ 80 ไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ี
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่  พฤศจกิายน - ธนัวาคม 2559) 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

พ.ย. 59 - นายสุเทพ  แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นางเกษสดุา   อนิทชยั 

2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม พ.ย. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 
3. ประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาทราบ พ.ย. 59 - นายสุเทพ  แกว้จรญั 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นางเกษสดุา   อนิทชยั 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ธ.ค. 59 - นายสุเทพ  แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นางเกษสดุา   อนิทชยั 

5. ด าเนินการจดักจิกรรม ธ.ค. 59 - นายสุเทพ  แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นางเกษสดุา   อนิทชยั 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ ธ.ค. 59 - นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็
เทศ 

รวมงบประมาณ -  
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน  -  บาท  
1. ค่าเอกสาร   -  บาท (เอกสารจดัประชุม /เอกสารประชาสมัพนัธ/์แบบประเมนิ) 
2. ค่าจดัเตรยีมสถานที ่ -  บาท  
3. ค่าตรวจสขุภาพ  -  บาท 

 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษารูจ้กัดแูลสขุภาพร่างกายใหแ้ขง็แรงมากยิง่ขึน้ 

2. นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัการตรวจสขุภาพประจ าปี 

3. นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

4. นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัทราบสภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายในเบือ้งตน้ และรูจ้กัปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมการด าเนินชวีติทีถู่กวธิ ีเพือ่มใิหก้่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ตา่ง ๆ 
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โครงการ  อบรมเชงิปฏบิตักิารท าแผนสมรรถนะ (Project-based Learning:PjBL) 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่10-11 พฤษภาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้2.1  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรอืประชาคมอาเซยีน 

  ตวับ่งชี ้2.2  ระดบัคุณภาพในกาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.5 ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
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หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดเ้ปิดท าการเรยีนการสอนในหลกัสตูรอาชวีะศกึษา ใน

สาขาการบญัช ีสาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาการตลาดและการทอ่งเทีย่ว ในระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพี และระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ผลติผูส้ าเรจ็การศกึษาทีม่คีุณภาพออกสู่

สงัคมมากมาย และเพือ่เป็นการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพคร ูและผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน  เพือ่จดัการเรยีนการสอนตามแผนการเรยีนสมรรถนะ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษามี

ทกัษะในวชิาชพี จงึไดม้กีารจดัอบรมท าแผนการเรยีนสมรรถนะ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน และจดัเป็นแผนการเรยีนสมรรถนะของวทิยาลยัฯ และเป็นไปตามนโยบายของการจดั

การศกึษา 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่คร ูไดม้คีวามรูใ้นการจดัท าแผนการเรยีนสมรรถนะ 

2. เพือ่จดัท าแผนการเรยีนสมรรถนะในรายวชิาทีว่ทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าการเรยีนการสอน 

3. เพือ่มแีผนสมรรถนะในรายวชิาทีว่ทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าการเรยีนการสอน 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  บุคลากร คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 56 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

  มแีผนสมรรถนะในรายวชิาทีว่ทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าการเรยีนการสอน 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 รอ้ยละ 80 ของบุคลากร คร ูเขยีนแผนสมรรถนะ และมแีผนสมรรถนะในรายวชิาที ่  วทิยาลยัฯ ได้

จดัท าการเรยีนการสอน 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

อบรม 2 วนั วนัที ่10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ หอ้งประชุมวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและหลกัสตูร 18 เม.ย. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 

2.เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม 25-29 เม.ย. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 

3.ประชาสมัพนัธใ์หค้รผููส้อนทราบ 2-6 พ.ค. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 

4.จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ 9 พ.ค. 59  นางพวงพลอย  ขนัเลข 

5.ด าเนินการจดักจิกรรม 10-11 พ.ค. 59 7,200 นางพวงพลอย  ขนัเลข 

6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ 12-13 พ.ค. 59 - นางพวงพลอย  ขนัเลข 

รวมงบประมาณ 7,200  

 

ค่าใช้จ่ายในวนัอบรม   10-11 พฤษภาคม  2559 

1. คา่อาหาร (40x60x2)   =  4,800 บาท  

2. คา่อาหารวา่ง (20x60x2)  = 2,400 บาท 

   รวม   = 7,200 บาท 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. คร ูไดค้วามรูใ้นการเขยีนแผนการเรยีนสมรรถนะได ้

2. คร ูเขยีนแผนการเรยีนสมรรถนะได ้

3. วทิยาลยัฯ มแีผนการเรยีนสมรรถนะในรายวชิาทีว่ทิยาลยัฯ ไดจ้ดัท าการเรยีนการสอน  
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โครงการ  เรือ่ง โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 

   ปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ ฝ่ายแผนพฒันาฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่16-17 พฤษภาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้2.1  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรอืประชาคมอาเซยีน 

  ตวับ่งชี ้2.2  ระดบัคุณภาพในกาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 
หลกัการและเหตุผล 

 โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั ทัง้การประกนัคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เห็นว่าระบบการประเมินคุณภาพ

การศกึษาเป็นมาตรฐานส าคญัของการปฏิรูปการเรยีนรู้ และก าหนดให้สถานศกึษาจดัให้มรีะบบประกนั

คุณภาพภายในถอืเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศกึษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารจดัท า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพือ่รองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 

 เพื่อใหก้ารจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน และการประเมนิตนเอง (SAR) เพื่อรองรบัการประเมนิ

ภายใน และการประเมนิภายนอกเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึไดด้ าเนินการโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร   

การประกนัคุณภาพภายในและภายนอก 
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วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่สรา้งแนวปฏบิตัใินกระบวนการงานประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่มีาตรฐานและทศิทาง

เดยีวกนั 

 2.  เพือ่ร่วมกนัจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน และการประเมนิตนเอง (SAR) ตามแนวทางที่

ก าหนด 

 3.  เพือ่สรา้งความเขา้ใจเรือ่งกระบวนการงานประกนัคณุภาพการศกึษาวา่เป็นสว่นหนึ่งของการ

บรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  บุคลากร คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 75 คน  

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. ผูเ้ขา้รบัการอบรมรอ้ยละ 80 มแีนวปฏบิตัใินการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในทีม่มีาตรฐาน 

 2. ผูเ้ขา้รบัการอบรมรอ้ยละ 80 มกีารจดัท ารายงานผลการปฏบิตังิาน และการประเมนิตนเอง 

(SAR) ตามแนวทางทีก่ าหนด 

 3. ผูเ้ขา้รบัการอบรมรอ้ยละ 80 มคีวามเขา้ใจเรือ่งกระบวนการงานประกนัคุณภาพการศกึษาวา่เป็น

สว่นหนึ่งของการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 - รอ้ยละ 80 ของครผููเ้ขา้รบัการอบรม ของสถานศกึษา ไดร้บัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร การประกนั
คุณภาพภายในและภายนอก 
 - รอ้ยละ 80 ของครผููเ้ขา้รบัการอบรม มคีวามรูท้างวชิาการเชงิปฏบิตักิาร การประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอกเพือ่น าไปปรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน  
 

กิจกรรม หรือขัน้ตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 การด าเนินการประกอบดว้ย 6 กจิกรรม ดงันี้ 



106 

 

 

 1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและหลกัสตูร 

 2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม 

 3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รผููส้อนทราบ 

 4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่

 5. ด าเนินการจดักจิกรรม 

 6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ 

 

 

 

 

 

 

ตารางขัน้ตอนการด าเนินงาน 
อบรม 2 วนั วนัที ่16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ หอ้งประชุมวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

กิจกรรม 
วนั เดือน ปี ท่ีด าเนินการ 

เมษายน พฤษภาคม 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและหลกัสตูร   

2.เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม   

3.ประชาสมัพนัธใ์หค้รผููส้อนทราบ   

4.จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่   

5.ด าเนินการจดักจิกรรม   

6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ   

 
งบประมาณ/ทรพัยากร และแหล่งท่ีมาการด าเนินโครงการ 
 งบประมาณ จากวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ดงันี้ 

หมวด/ประเภทรายจ่าย 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 



107 

 

 

1. คา่วสัดุอุปกรณ์ 1,200.00  

2. คา่อาหาร 

2.1 คา่อาหาร (40x75x2)      =  6,000    บาท  

2.2 คา่อาหารวา่ง (20x2 x75x2)    = 6,000    บาท 

 

12,000 

 

รวม 13,200  

 
การประเมินผล 
 1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. คะแนนการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน สงูขึน้กวา่เดมิ  
 2. บุคลากรมคีวามเขา้ใจในเกณฑม์าตรฐานงานประกนัคุณภาพการศกึษามากขึน้ 
 3. งานประกนัคุณภาพการศกึษาของแตล่ะหน่วยงานเป็นระบบกลไกมากขึน้  
 4. งานประกนัคุณภาพการศกึษามแีนวปฏบิตัแิละทศิทางเดยีวกนั  
 5. เพือ่สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหง้านประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ 
ปฏบิตังิานประจ าของบุคลากร 
 

 

 

 

 

โครงการ  โครงการประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมของนกัเรยีนนกัศกึษาภายใน  

  สถานศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 5   ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
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  ตวับ่งชีท้ี ่5.1 ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการโครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอื

งานวจิยัของผูเ้รยีน 

 

หลกัการและเหตุผล 

 จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธกิารที่ต้องการส่งเสรมิและสนับสนุนให้สถานศกึษา 

สงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ. 

2555 และมาตรฐานสถานศกึษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที ่5 ดา้นนวตักรรมสิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์ทีไ่ด้

ก าหนดให้สถานศกึษามกีารส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักเรยีนระดบัชัน้ ปวช. 3 และนักศกึษา ปวส. 2 จดัท า

โครงการ สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั ตามรายวชิาโครงการ และอื่น ๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

พฒันา ส่งเสรมิและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศยัความรู้ทางด้าน 

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทกัษะวชิาชพี เป็นพื้นฐาน ในการสรา้งผลงานสิง่ประดษิฐ์ที่สามารถน าไป

ประยกุตใ์หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวมและประเทศชาต ิ     

 วทิยาลยัฯ ได้ตระหนักถงึความส าคญัการพฒันาระบบการบรหิารจดัการให้เอื้อต่อการเรยีนรูก้าร

สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางวชิาชีพ การเชื่อมโยงการวจิยักบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน

วชิาชีพ มีกลไกน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ จึงจดัให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน 

รวมทัง้การน าผลงานไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา มกีารส่งเสรมิใหเ้ขา้ร่วมแสดง แข่งขนัและไดร้บัรางวลั

หรอืน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาคและชาต ิ

 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่เสรมิสรา้งใหน้กัศกึษารูจ้กัประดษิฐค์ดิคน้ผลงานสิง่ประดษิฐ ์โดยอาศยัความรูแ้ละทกัษะ

วชิาชพี เป็นพืน้ฐานในการประดษิฐค์ดิคน้สิง่ประดษิฐ ์

 2. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษา สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ืน่ มคีวามรบัผดิชอบกลา้คดิกลา้ปฏบิตั ิอย่างมี

เหตุผล และแลกเปลีย่น ความรูป้ระสบการณ์ไดอ้ย่างกวา้งขวาง 

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษา ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ และหา่งไกลยาเสพตดิ 

 4. เพือ่คดัเลอืกสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่ สง่เขา้ประกวดระดบัภาค ไดผ้ลงานสิง่ประดษิฐท์ีม่ ี

คุณภาพและประสทิธภิาพ สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิและสง่เขา้ประกวดในระดบัภาคหรอืระดบัชาต ิ
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เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. จ านวนผลงานสิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์หรอืงานวจิยั ตามรายวชิาโครงการและอื่น ๆ แต่ละ
แผนกวชิา ดงันี้ (เกณฑผ์ลงาน ระดบั ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิน้ และระดบั ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิน้)  

สรปุผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี สาขาวิชา 

จ านวนผลงาน 

ผูพ้ฒันา
คณุภาพ 

ปวช. 3 ปวส.2 
จ านวน
นักศึกษา 
(คน) 

จ านวน
ผลงาน (ช้ิน) 

จ านวน
นักศึกษา 
(คน) 

จ านวน
ผลงาน (ช้ิน) 

1 การบญัช ี 15 5 10 5  
2 การตลาด 15 5 10 5  
3 คอมพวิเตอร ์ 15 5 10 5  
4 ภาษาต่างประเทศ 15 5 10 5  
5 การท่องเทีย่ว 15 5 10 5  
 รวม 75 25 50 25  

 
เป้าหมายเชงิคุณภาพ 
1. ผลงานของนกัศกึษาแต่ละสาขาวชิา มกีารเขา้ร่วมประกวดและน าไปใชป้ระโยชน์ใน สถานศกึษา 

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนผลงานทัง้หมด  
2. ผลงานของนกัศกึษาแต่ละสาขาวชิา มกีารเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของ

จ านวนผลงานทัง้หมด  
3. ผลงานของนกัศกึษาแต่ละสาขาวชิา น าไปใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บัรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั 

ภาคและชาต ิไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผลงานทัง้หมด  
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 ผลงานของนกัศกึษาแต่ละสาขาวชิา มกีารเขา้ร่วมประกวดและน าไปใชป้ระโยชน์ใน สถานศกึษา    
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนผลงานทัง้หมด 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม 2559) 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและ
อาจารยผ์ูส้อนรายวชิาโครงการ 

พ.ย. 59 - นางอุบลรตัน์   บุญเพง็ 
นางสาวมตัตกิา  ขวญั
ใจ 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรมโครงการประกวด
สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมของนกัศกึษา
ภายในสถานศกึษา 

พ.ย. 59 - นางอุบลรตัน์   บุญเพง็ 
นางสาวมตัตกิา  ขวญั
ใจ 

3. จดัเตรยีมการประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละ
นวตักรรมของนกัศกึษาภายใน
สถานศกึษา 

พ.ย. 59 500 นางอุบลรตัน์   บุญเพง็ 
นางสาวมตัตกิา  ขวญั
ใจ 

4. ด าเนินการจดัโครงการประกวด
สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมของนกัศกึษา
ภายในสถานศกึษา 

ธ.ค. 59 1,000 นางอุบลรตัน์   บุญเพง็ 
นางสาวมตัตกิา  ขวญั
ใจ 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 

รวมงบประมาณ 1,500  
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

จากเงนิงบประมาณ งบเงนิอุดหนุน เป็นเงนิงบประมาณทัง้สิน้ 1,500บาท 
 

การประเมินผล 
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1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. นกัศกึษา ไดร้บัองคค์วามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะในการจดัท าโครงการผลงานสิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน สามารถนาองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัไปประกอบอาชพีในลกัษณะผูป้ฏบิตัหิรอื

ประกอบอาชพีโดยอสิระไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานได ้ 

 2. คร ูไดพ้ฒันานกัศกึษา ดา้นความรู ้ทกัษะ ความคดิรวบยอดในรปูแบบผลงานสิง่ประดษิฐ ์งาน

สรา้งสรรค ์โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน จนมสีมรรถนะตามมาตรฐานระดบัรายวชิา และระดบัหลกัสตูร เป็นไป

ตามวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  

 3. สถานศกึษาไดผ้ลติก าลงัคนอาชวีศกึษาดา้นธุรกจิบรกิารทีม่คีวามรู ้ทกัษะ มสีมรรถนะดา้นการ

วจิยัรปูแบบผลงานสิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์เป็นไปตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พาณิชยการลานนา มาตรฐานสถานศกึษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2555 สนองต่อ

เจตนารมณ์พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 และและพระราชบญัญตักิารการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 

2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 

 

 

โครงการ  การสง่ประกวดงานวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ มถิุนายน – กนัยายน 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้2.1  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะรายวชิาที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการหรอืประชาคมอาเซยีน 

  ตวับ่งชี ้2.2  ระดบัคุณภาพในกาจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูร้ายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 
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  ตวับ่งชี ้2.4 ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

  ตวับ่งชี ้2.5 ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 

 มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชี ้3.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

 มาตรฐานท่ี 5   ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 

  ตวับ่งชีท้ี ่5.2 ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์

หรอืงานวจิยัของคร ู

 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ก าหนดใหค้รใูชก้ารวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมแก่ผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษา มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้  และในการ

จดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ กิจกรรมหนึ่งที่ส าคัญคือ ครูผู้สอนต้องรู้จกันักเรียนเป็น

รายบุคคล รูค้วามตอ้งการ ความสามารถ จุดเด่นและจุดดอ้ย เพื่อพฒันาผูเ้รยีนทุกคนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ

รวมทัง้สามารถใช้การวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ฝึกทกัษะให้ผู้เรยีนรู้จกัคดิ วเิคราะห์ ใช้

ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ 

 งานวจิยัที่ครูท าขึน้เป็นงานวจิยัเพื่อทดลองจดักจิกรรม ทดลองสอนโดยใช้สื่อที่ตนสรา้งขึน้  แล้ว

น าไปทดลองใชส้อนกบันกัเรยีนนกัศกึษาในชัน้เรยีนเพือ่เกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้สรุปไดว้่าสือ่ทีต่นสรา้งขึน้ใชไ้ดด้ี

เพียงใด ในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิง่จ าเป็นที่ครูต้องมบีทบาท

มากกว่าเดมิ คอืวจิยัควบคู่กบัการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยู่ตลอดเวลา ครจูงึตอ้งกลายเป็นครนูกัวจิยั

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้จากเหตุผลและความจ าเป็นดงักล่าวจงึจดัท าโครงการพฒันาครูเรื่องการท าวจิยัในชัน้

เรยีนขึน้ 

 วทิยาลยัฯ ได้ตระหนักถงึความส าคญัการพฒันาระบบการบรหิารจดัการให้เอื้อต่อการเรยีนรูก้าร

สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทางวชิาชีพ การเชื่อมโยงการวจิยักบักระบวนการจดัการเรยีนการสอน       

มกีลไกน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ จงึจดัใหม้กีารประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทัง้การน า

ผลงานไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา มกีารส่งเสรมิให้เขา้ร่วมแสดง แข่งขนัและได้รบัรางวลัหรอืน าไปใช้

ประโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาคและชาต ิ
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วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท าวจิยัในชัน้เรยีน      

2. เพือ่สง่เสรมิใหค้รสูามารถใชก้ารวจิยัในชัน้เรยีนแกปั้ญหาการจดัการเรยีนการสอน  

3. เพือ่คดัเลอืกงานวจิยัคร ูทีม่คีุณภาพและประสทิธภิาพ สามารถน าไปใชง้านไดจ้รงิและสง่เขา้

ประกวดในระดบัภาค 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

  - คร ูวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 74 คน 

  - จ านวนผลงานการวจิยัของครแูต่ละสาขาวชิา (ครจู านวน 1 คน : 1 ชิน้ : ปีการศกึษา) 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 - ผลงานของครแูต่ละสาขาวชิา มกีารเขา้รว่มประกวดและน าไปใชป้ระโยชน์ใน สถานศกึษา 

ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนผลงานทัง้หมด  

 - ผลงานของครแูต่ละสาขาวชิา มกีารเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 25 ของ

จ านวนผลงานทัง้หมด  

  -  ผลงานของครแูต่ละสาขาวชิา น าไปใชป้ระโยชน์หรอืไดร้บัรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั 

ภาคและชาต ิไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผลงานทัง้หมด 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 รอ้ยละ 80 ของบุคลากร คร ูมผีลงานการวจิยัของครแูต่ละสาขาวชิา มกีารเขา้ร่วมประกวดและ

น าไปใชป้ระโยชน์ใน สถานศกึษา ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของจ านวนผลงานทัง้หมด 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

มถิุนายน – กนัยายน 2559 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและ
หลกัสตูร 

ม.ิย. 59 - นางพวงพลอย     ขนั
เลข 

2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม ม.ิย. 59 - นางพวงพลอย     ขนั
เลข 
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3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รผููส้อนทราบ ก.ค. 59 - นางพวงพลอย     ขนั
เลข 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ก.ค. 59  นางพวงพลอย     ขนั
เลข 

5. ด าเนินการจดักจิกรรม ก.ย. 59 - นางพวงพลอย     ขนั
เลข 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ ก.ย. 59 - นางพวงพลอย     ขนั
เลข 

รวมงบประมาณ -  
 

ขัน้ตอน/วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ขออนุญาตด าเนินงานตามโครงการฯ   - สาขาวชิา 

2. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน   - ผูบ้รหิาร 
3. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน  - - สาขาวชิา 
4. อบรมเชงิปฏบิตักิารการท าวจิยัในชัน้เรยีนให้
ครผููส้อน 

 - สาขาวชิา 

5. ก าหนดชือ่ผลงานทีจ่ะจดัท า  - สาขาวชิา 
6. ครดู าเนินการท าวจิยั    สาขาวชิา 
7. ครหูวัหน้าหมวดใหค้ าปรกึษาแนะน า   สาขาวชิา 
8. ทดลองใชผ้ลงาน  - สาขาวชิา 
9. วเิคราะหข์อ้มลูแปลผล  - สาขาวชิา 
10. จดัท ารายงานการใชผ้ลงานโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  - สาขาวชิา 
11. จดัประกวดผลงานภายในสถานศกึษา  - สาขาวชิา 
12. น าผลงานไปใชป้ระโยชน์ในสถานศกึษา   สาขาวชิา 
13. เผยแพรผ่ลงานต่อสาธารณชน   สาขาวชิา 
14. น าผลงานไปใชป้ระโยชน์หรอืเขา้ประกวดระดบั
ชุมชน จงัหวดั ภาคและชาต ิ

 - สาขาวชิา 

15. สรุปผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ  - สาขาวชิา 
16. รายงานผลโครงการ (รปูเล่ม)   - สาขาวชิา 

รวมงบประมาณ  - สาขาวชิา 
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

 - 

 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ครไูดม้โีอกาสพฒันา ดา้นความรู ้ทกัษะ ความคดิรวบยอดในรปูแบบผลงานการวจิยัทางการศกึษา 

งานสรา้งสรรค ์โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน สามารถใชก้ารวจิยัในชัน้เรยีน  เพือ่แกปั้ญหาการจดัการเรยีนการ

สอนไดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระอื่น ๆ ได ้

 

 

 
 
 
โครงการ  โครงการประกวดและน าเสนอผลงานวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้  

  ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนมถิุนายน – ตุลาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี  2  ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  ตวับ่งชีท้ี ่2.3  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิา 

 มาตรฐานท่ี 5   ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 

  ตวับ่งชีท้ี ่5.2 ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการนวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์

หรอืงานวจิยัของคร ู
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หลกัการและเหตุผล 

 ครูเป็นผูม้บีทบาทส าคญัส าคญัในการพฒันาคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ในการปฏริูปการศกึษา

จงึก าหนดใหค้รูต้องพฒันาและปรบัปรุงการเรยีนการสอนของตนใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน 

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและความกา้วหน้าของวทิยาการสมยัใหม่  การวจิยัเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีจ่ะชว่ย

ให้ครูสามารถปรบัปรุงและพัฒนาการจดัการเรยีนรู้ของครูอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  ตามที่ได้ระบุไว้ใน

พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ที่ได้ระบุไวใ้นมาตรา 30 ได้ระบุว่า ให้สถานศกึษาพฒันา

กระบวนการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การสง่เสรมิใหผู้้สอนสามารถวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมกบัผู้เรยีนในแต่ละระดบัการศึกษา ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา สถานศึกษาได้พฒันาครูให้มี

ความสามารถในการท าวจิยัในชัน้เรยีนและพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชผ้ลการวจิยัในชัน้เรยีนอย่างไดผ้ล

และเกดิความส าเรจ็ขึน้มากมาย ทัง้จ านวนผลงานการวจิยัในชัน้เรยีนทีเ่พิม่ขึน้ การพฒันาสือ่และนวตักรรม

การเรยีนการสอนใหม่ รวมทัง้การยกระดบัการเรยีนรูข้องผู้เรยีนให้สูงขึ้น  จะเห็นได้จากผลการประเมนิ

คุณภาพภายในของสถานศกึษาทีม่รีะดบัคุณภาพทีเ่พิม่สงูขึน้ทุกปี  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาตระหนกัถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนินการใหก้ารวจิยัในชัน้

เรยีนของครูทีไ่ดด้ าเนินไปแลว้ เกดิคุณค่าและมปีระโยชน์ต่อการปรบัปรุงและพฒันาวชิาชพีครดูว้ย จงึเหน็

พอ้งตอ้งกนัวา่สมควรไดจ้ดัการใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากงานวจิยัทีด่ าเนินการไปแลว้ระหวา่งครนูกัวจิยั 

กบัครูในสถานศกึษา จงึไดจ้ดั “โครงการประกวดและน าเสนอผลงานวจิยัในชัน้เรยีนเพื่อพฒันาการเรยีนรู้” 

ขึน้ เพื่อใหก้ารท าวจิยัในชัน้เรยีนมผีลต่อการพฒันาการเรยีนของนักเรยีนและพฒันาการสอนของครเูป็นไป

อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่าย

สถาบันการศึกษาในทุกสงักัดในพื้นที่ ตามแนวทางของตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาในแต่ละสงักดั  

ผลของโครงการจะก่อให้เกดิประโยชน์ในการพฒันาการเรยีนการสอน ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน อาทเิช่น 

ผลงาน วจิยัไดร้บัการน าไปใชป้ระโยชน์ไดก้วา้งขวางมากขึน้ ครูนักวจิยัไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาเทคนิควธิกีาร

วจิยัของตนใหส้มบูรณ์มากขึน้ สรา้งแรงจูงใจให้ครูในสถานศกึษาสรา้งสรรค์งานวจิยัให้เกดิมากขึน้ อนัจะ

สง่ผลใหค้รูสามารถปฏบิตันิ า ‘การวจิยัไปใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ตามความในมาตรา24(5) 

ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 ที่ว่า “สถานศกึษาต้องส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดั
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บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวาม

รอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู”้ ใหส้มัฤทธิผ์ลได ้

 

วตัถปุระสงค ์

1. ครเูกดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการท าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 

2. ครสูามารถน าความรูแ้ละทกัษะการท าวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอนของตน 

 3. ครสูามารถน าความรูแ้ละทกัษะการท าวจิยัทีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชภ้ายในหน่วยงาน    

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

1. ครวูทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนา 27 คน 
เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 ครวูทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนารอ้ยละ 100 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัการท าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน น าความรูแ้ละทกัษะการท าวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการ

เรยีนการสอนของตน ประยกุตใ์ชภ้ายในหน่วยงาน  และท าวจิยัสง่เขา้ประกวดระดบัประเทศ 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. ครวูทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนารอ้ยละ 100 มสีว่นรว่มในการท า
วจิยัในชัน้เรยีน 
 2. ครวูทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนารอ้ยละ 100 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการท าวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน น าความรูแ้ละทกัษะการท าวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการ
เรยีนการสอนของตน การประยุกตใ์ชภ้ายในหน่วยงาน และสง่วจิยัเขา้ประกวดระดบัประเทศ   
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ เดอืนมถิุนายน – ตุลาคม 2559) 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ม.ิย. 59 500 นางพวงพลอย ขนัเลข 
2. ขออนุมตัทิ าโครงการ ม.ิย. 59 - นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 

นางพวงพลอย ขนัเลข 
3. แจง้คณะครอูาจารยท์ราบเกีย่วกบัการ
ท าวจิยัในชัน้เรยีน 

ม.ิย. 59 - นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 
นางพวงพลอย ขนัเลข 

5. ท าการวจิยัในชัน้เรยีนสง่เขา้ประกวด ก.ค.-ส.ค. 59 - ครผููส้อน 
5. จดัเตรยีมเอกสาร ก.ย. 59 -  
6. ด าเนินกจิกรรมประกวดวจิยั ตุลาคม 59 15,000 สมาคมวทิยาลยัเทคโนโลยี

และอาชวีศกึษาเอกชนแหง่
ประเทศไทย 

รวม  20,000 บาท 
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน   20,000   บาท (สองหมืน่บาทถว้น) 
 คา่ประชุมคณะกรรมการ      500   บาท 
 คา่ด าเนินกจิกรรม  15,000  บาท 

การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมนิโครงการ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ครวูทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนามสีว่นรว่มในการท าวจิยัในชัน้เรยีน 

 2. ครวูทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการท า

วจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน น าความรูแ้ละทกัษะการท าวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการเรยีนการสอน   ของ

ตน ประยกุตใ์ชภ้ายในหน่วยงาน   และสง่วจิยัเขา้ประกวดประเทศ 
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โครงการ  โครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพี ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  วชิาการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

  ตวับ่งชีท้ี ่4.1   ระดบัคุณภาพในการบรหิารจดัการการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามุ่งเน้นใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาไดน้ าความรูจ้ากการศกึษาแต่

ละสาขางานไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ใหอ้าจารยแ์ละนักศกึษาน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยงาน และสถานศกึษาเพื่อพฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และเพื่อฝึกการปฏบิตังิาน

จรงิ และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนักศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ มกีารจดัการ การ

เรยีนรูโ้ดยสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชน หน่วยงาน และสถานศกึษา 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึจดัโครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีต่อชุมชน หน่วยงาน 

และสถานศึกษา ระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา งานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางาน
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คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ สาขางานภาษาต่างประเทศ และสาขางานการท่องเทีย่ว  ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี

ชัน้สูง สาขาวชิาการบญัช ีสาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ สาขาวชิาภาษาต่างประเทศ

ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไป

ประยุกต์ใชก้บัชุมชน หน่วยงาน และสถานศกึษาและเพื่อเป็นความรูท้างวชิาชพีสามารถน าไปปรบัใชก้บั

ประกอบอาชพีในอนาคตได ้

 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหอ้าจารยน์กัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยงาน และสถานศกึษา 

2. เพือ่ใหน้กัศกึษาพฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง  

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กการปฏบิตังิานจรงิ และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 ครแูละนกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี

และระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู จ านวน 945 คน อาจารย ์40 ทา่น 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. รอ้ยละ 90 ของครแูละนกัเรยีนนกัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

ต่อสถานศกึษา 

2. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาพฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

 3. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาไดฝึ้กการปฏบิตังิานจรงิ และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 90 ของครแูละนกัเรยีนนกัศกึษาเขา้รว่มโครงการบรกิารวชิาการ/วชิาชพีต่อชุมชน 
หน่วยงาน และสถานศกึษา  
 2. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อ
สถานศกึษา 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

ก.ค. 59 - นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม ก.ค. 59 - นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รบูุคลากรและ
นกัศกึษาทราบ 

ก.ค. 59 750 นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ก.ค. 59 3,500 นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นางสาววลยัลกัษณ์  เหลก็
เทศ 

5. ด าเนินกจิกรรม  ส.ค.  – ก.พ. 60 15,750 นายวเิชยีร   ตาเจรญิเมอืง 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 

รวม  20,000  
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน     20,000  บาท (สองหมืน่บาทถว้น) 
คา่เอกสาร       3,500  บาท 
คา่ประชาสมัพนัธใ์หอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาทราบ    750  บาท  
คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงาน   15,750 บาท    

 
การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
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 1. ครแูละนกัเรยีนนกัศกึษาไดน้ าความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปปรบัใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยงาน และสถานศกึษา 

2. นกัเรยีนนกัศกึษาไดพ้ฒันาตนเองและแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง  

 3. นกัเรยีนนกัศกึษาไดฝึ้กการปฏบิตังิานจรงิ และการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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โครงการ  การร่วมงานถวายพระพรวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระบรมราชนิีนาถฯ  

   ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่4 สงิหาคม – 11 สงิหาคม 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาไดม้กีารจดักจิกรรมวนัแม่แห่งชาต ิซึง่ตรงกบัวนัที ่๑๒ เดอืน 
สงิหาคม เป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพขององค์สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ ดงันัน้ในวนัที่ ๑๒ 
สงิหาคม ของทุกปี ทางวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึร่วมกนัจดัท าวนัพระราชสมภพมาเป็นวนั
ระลกึถงึพระคุณแม่ จงึขอร่วมถวายพระพร และคณะครูไดจ้ดัท าโครงการ วนัแม่แห่งชาตขิึน้เพื่อส่งเสรมิให้
เดก็นักศกึษาไดร้ะลกึถงึพระคุณของแม่ และไดรู้ถ้งึความยากล าบากของแม่ว่าการเลี้ยงดูลูกจนเตบิโตเป็น
คนดใีนสงัคม โครงการวนัแม่นี้จะเป็นการกระตุน้ ปลกูฝังการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทีเ่สรมิพฒันาการดา้นต่าง 
ๆ เช่น ดา้นจติใจ ได้เรยีนรูร้ะลกึถงึพระคุณของแม่ การปฏบิตัตินต่อแม่ในสิง่ทีด่งีามตามที่แม่สอนสัง่ และ
ทางวทิยาลยัไดน้ าดอกมะลขิองนกัศกึษาโรงเรยีนศรสีงัวาลยเ์ชยีงใหม่ เป็นโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ ส าหรบั
นักศึกษาที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย หรอืการเคลื่อนไหวหรอืสุขภาพ  ภายใต้โครงการร่มพระบารมี
สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี น ามาจ าหน่ายใหก้บันกัศกึษา 
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 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาจงึเหน็ควรจดัโครงการโดยใหค้ณะกรรมการนักศกึษาและ

ฝ่ายกจิการนกัศกึษาไดจ้ดังานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ ฯ  พระบรมราชนิีนาถ  เพือ่เป็นการแสดง

ความจงรกัภกัดตี่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์เกดิแรงบนัดาลใจจติส านึก  และตระหนกัในพระมหากรุณาธคิุณ 

และมุง่เน้นใหน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการประกอบกจิกรรม 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัศกึษาเหน็คุณคา่ของวนัแม่        

2. เพือ่เป็นการปลกูฝังความสามคัคขีองนกัศกึษา 

 3. เพือ่ใหน้กัศกึษามจีติส านึกความรกัชาต ิมคีวามตระหนกัและส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของ

สถานบนัของพระมหากษตัรยิ ์

 4. เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็นกัศกึษาไดแ้สดงความกตญัญกูตเวท ีและระลกึถงึพระคณุของแม่ 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. ครบูุคลากรของสถานศกึษา และนกัศกึษา จ านวน 1,028 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. ครแูละบุคลากรของสถานศกึษา รอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมวนัแม่ 

2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมวนัแม่ 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 ไดม้จีติส านึกรกัชาตเิพิม่มากยิง่ขึน้ 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 100 ของครแูละบุคลากรของสถานศกึษา ไดเ้ขา้ร่วมถวายพระพร 
 2. รอ้ยละ 100 ของจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษา ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมถวายพระพร 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 4 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2559) 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 4 ส.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
2. ขออนุมตัโิครงการ 5 ส.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
3. ตดิต่อซือ้ดอกจากโรงเรยีนศรสีงัวาลย ์เชยีงใหม ่ 6 ส.ค. 59 12,510 นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
4. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละนกัศกึษาทราบ 7-9 ส.ค. 59 1,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
5. จดัเตรยีมสถานที ่ 10 ส.ค. 59 3,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 

6. ด าเนินการจดักจิกรรม 11 ส.ค. 59 2,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

รวมงบประมาณ 18,510 บาท 
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน  หนึ่งหมืน่แปดพนัหา้รอ้ยสบิบาทถว้น 
 1. ค่าดอกมะล ิ   12,510  บาท 
 2. ค่าจดัสถานที ่  3,000  บาท 
 3. ค่าด าเนินการจดักจิกรรม 2,000   บาท 
 
 
 
         

การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษาเหน็คณุค่าของวนัแม่        

 2. นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้ว่มกนัแสดงความจงรกัภกัด ีและเฉลมิพระเกยีรตอิงคส์มเดจ็พระนางเจา้

สริกิติิ ์ฯ 
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3. นกัเรยีนนกัศกึษาไดแ้สดงความกตญัญกูตเวท ีและระลกึถงึพระคณุของแม่ 

 4. นกัเรยีนนกัศกึษา ไดแ้สดงความกตญัญ ูระลกึถงึพระคุณของแม่ 
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โครงการ  โครงการเฉลมิพระเกยีรตเิทดิไทอ้งคร์าชนั เพือ่เทดิพระเกยีรต ิ พระบาทสมเดจ็ 

   พระเจา้อยูห่วั เนื่องในโอกาสพระราชพธิมีหามงคล 5 ธนัวาคม 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่25 พฤศจกิายน – 4 ธนัวาคม  2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาได้เห็นความส าคญัขอค าว่า “พ่อ” เป็นผู้มีพระคุณและมี

บทบาทอย่างส าคญัต่อครอบครวัและสงัคม สมควรที่ผูเ้ป็นลูกจะเคารพเทดิทูนและตอบแทนพระคุณ “พ่อ” 

ด้วยความกตญัญูกตเวท ีและสงัคมควรที่จะยกย่องให้เกยีรตริ าลกึถึงผู้เป็นพ่อจงึถือเอาวนัที่ ๕ ธนัวาคม 

ของทุกปี ซึ่งเป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชเป็น "วนัพ่อ

แห่งชาต"ิ เพื่อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในฐานะ “พ่อแห่งชาต”ิ ซึ่งนอกจากพระองคจ์ะ

เป็นพระราชบดิาของพระราชโอรสและพระราชธดิาทัง้ยงัทรงทะนุบ ารุงพระราชโอรสพระราชธดิาดว้ยความ

รกัและทรงอบรมอนุศาสน์ใหท้รงเจรญิวยัสมบูรณ์ทรงเป็น "พอ่ตวัอย่าง” ของปวงชนชาวไทยทีเ่ป่ียมลน้ดว้ย

พระเมตตากรุณา อกีทัง้ยงัทรงบ าเพญ็คุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาตแิละประชาชน ทรงพระมหากรุณา

ทะนุบ ารุงขจดัทุกขผ์ดุงสุขพสกนิกรถว้นหน้าพระองคท์รงเป็น “พ่อแห่งชาต”ิ ทีอ่าณาประชาราษฎรเ์ทดิทูน

ดว้ยความจงรกัภกัด ีส านึกใน พระมหากรุณาธคิุณและยดึมัน่ในการเจรญิตามรอยเบือ้งพระยุคลบาทในการ

ทะนุบ ารุงชาตบิา้นเมอืงใหว้ฒันาถาวรสบืไป วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนามคีวามรูส้กึซาบซึง้ 

ส านึกในพระมหากรุณาธคิุณของพระองคด์งักล่าว จงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมเทดิพระเกยีรตใินงานวนัพอ่แห่งชาต ิ

๕ ธนัวาคม ซึง่เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระผูท้รงเป็น “พอ่ของแผน่ดนิ” 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่แสดงความจงรกัภกัดตี่อสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

2. เพือ่เทดิทนูพระเกยีรตคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

3. เพือ่เทดิทนูพระคุณของพอ่ และยกยอ่งบทบาทของพอ่ทีม่ตี่อครอบครวัและสงัคมไทย 

 4. เพือ่ใหเ้ดก็ เยาวชน ในวทิยาลยัฯ ไดแ้สดงความกตญัญกูตเวท ีน้อมร าลกึในพระมหา

 กรุณาธคิุณ และแสดงความจงรกัภกัด ีถวายเป็นราชสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 5.  เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็นกัเรยีนนกัศกึษาไดแ้สดงความกตญัญกูตเวท ีและระลกึถงึพระคุณของพอ่ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. ครบูุคลากรของสถานศกึษา และนกัศกึษา จ านวน 1,028 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. ครแูละบุคลากรของสถานศกึษา รอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมวนัพอ่ 

2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมวนัพอ่ 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 ไดม้จีติส านึกรกัชาตเิพิม่มากยิง่ขึน้ 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 100 ของครแูละบุคลากรของสถานศกึษา ไดเ้ขา้ร่วมถวายพระพร 
 2. รอ้ยละ 100 ของจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษา ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมถวายพระพร 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม  2558) 

ขัน้ตอน วธิกีาร ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 25 พ.ย. 58 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
2. ขออนุมตัโิครงการ 27 พ.ย. 58 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละนกัศกึษาทราบ 27พ.ย.-4 ธ.ค. 58 1,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 



129 

 

 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
4. จดัเตรยีมสถานที ่ 2 ธ.ค. 58 5,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
5. ด าเนินการจดักจิกรรม  4 ธ.ค. 58 3,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
รวมงบประมาณ 9,000 บาท 

 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน   9,000   บาท (เกา้พนับาทถว้น) 
 1. ค่าเอกสาร   1,000 บาท 
 (เอกสารประชาสมัพนัธ ์เอกสารจดัประชุม) 
 2. คา่จดัสถานที ่   5,000 บาท 
 3. ค่าด าเนินการจดักจิกรรม 3,000 บาท 
         

การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษาเหน็คณุค่าของวนัพอ่        

 2. นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้ว่มกนัแสดงความจงรกัภกัด ีและเพือ่เทดิทนูพระเกยีรตคิณุของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษาไดแ้สดงความกตญัญกูตเวท ีและระลกึถงึพระคณุของพอ่ 
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โครงการ  ไหวค้ร ูปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ วนัพฤหสับดทีี ่30  มถิุนายน  2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 
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มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.4 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

หลกัการ และเหตผุล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา เป็นสถาบนัการศกึษาที่ผลตินักศกึษาที่มคีุณภาพมาเป็น
เวลาประมาณ 20 ปี มคีรูอาจารยอ์บรมสัง่สอนนักเรยีนนักศกึษาทัง้ในดา้นวชิาการ และคุณธรรม/จรยิธรรม  
ซึง่ทางวทิยาลยัฯ ไดเ้หน็ความส าคญัของพธิกีารไหวค้รมูาโดยตลอด เนื่องจากเป็นประเพณีอนัดงีามของคน
ไทย ทีลู่กศษิยพ์งึปฏบิตัติ่อครอูาจารย ์จงึไดจ้ดักจิกรรมพธิไีหวค้ร ูเพือ่เป็นการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษา
ไดเ้หน็ความส าคญัของประเพณีไหวค้ร ูไดต้ระหนกัและระลกึถงึพระคุณครู 
 ดงันัน้ เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ วทิยาลยัพาณิชยการลานนา จงึได้จดักิจกรรมนี้ขึ้นในวนั
พฤหสับดทีี ่30  มถิุนายน 2559 ณ หอ้งประชุมชัน้ 3 ของวทิยาลยัฯ เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดเ้หน็
ความส าคญัของประเพณีไหวค้ร ูตระหนกัและระลกึถงึพระคุณครทูีไ่ดอ้บรมสัง่สอนลูกศษิยใ์นทุกดา้น 
 
วตัถปุระสงค ์ 
 1. เพือ่สบืทอดประเพณีไหวค้รใูหค้งอยูต่ลอดไป 
 2. เพือ่ระลกึถงึพระคุณคร ู
 3. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดเ้หน็ความส าคญัของประเพณีไหวค้รู 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคณุภาพ  
 เชงิปรมิาณ  
 1. นกัเรยีนนกัศกึษา  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน  945 คน 
 เชงิคุณภาพ  
  1. นกัเรยีนนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดร้ว่มกนัสบืทอดประเพณีไหวค้รใูหค้ง
อยูต่ลอดไป 
  2. นกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดร้ว่มกนัระลกึถงึพระคุณครู 
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  3. นกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาไดเ้หน็ความส าคญัของประเพณีไหวค้ร ู
 
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
 1. รอ้ยละ  95 ของนกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดร้ว่มกนัสบืทอดประเพณีไหวค้รใูหค้งอยู่
ตลอดไป 
  2. รอ้ยละ  95 ของนกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดร้ว่มกนัระลกึถงึพระคุณครู 
  3. รอ้ยละ  95 ของนกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดเ้หน็ความส าคญัของประเพณีไหวค้ร ู
 

กจิกรรม ระยะเวลา 

1. ขออนุมตัดิ าเนินโครงการ พฤษภาคม  2559  

2. แต่งตัง้คณะการท างาน (คณะกรรมการ) 15 มถิุนายน 2559  

3. ประชุมคณะท างาน (คณะกรรมการ) 27 มถิุนายน 2559  

4. ด าเนินการกจิกรรมไหวค้ร ู 30 มถิุนายน 2559  

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 2 กรกฎาคม 2559  
 
ขัน้ตอน  วิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ  งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ขออนุมตัดิ าเนินโครงการ พ.ค. 59  

นางคนึงนิจ      พรหมเนตร 
นางสาวนาร ี    วงัโสภา 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 
นายสุเทพ       แกว้จรญั 

2. แต่งตัง้คณะการท างาน (คณะกรรมการ) 15 ม.ิย. 59  

3. ประชุมคณะท างาน (คณะกรรมการ) 27 ม.ิย. 59  

4. ด าเนินการกจิกรรมไหวค้ร ู 30 ม.ิย. 59 2,600.- 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 2 ก.ค. 59  

รวมงบประมาณ 2,600.- 

 
คา่ใชจ้่ายในวนัด าเนินกจิกรรมไหวค้ร ูเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 2,600.-  บาท 
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การประเมินผล 
            แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1. นกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดร้ว่มกนัสบืทอดประเพณีไหวค้รใูหค้งอยูต่ลอดไป 
  2. นกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดร้ว่มกนัระลกึถงึพระคุณครู 
  3. นกัเรยีนนกัศกึษากลุ่มเป้าหมายไดเ้หน็ความส าคญัของประเพณีไหวค้ร ู
 

โครงการ  ประกวดพานไหวค้รขูองนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา   

  ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ มถิุนายน 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูการฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 

หลกัการและเหตุผล 

 การไหวค้รูเป็นการแสดงออกถงึความกตญัญูรูคุ้ณครูอาจารย์ที่อมรมประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้

ใหก้บันักศกึษา เป็นการแสดงความนอบน้อมที่ศษิยพ์งึปฏบิัตติ่อผูเ้ป็นอาจารยท์ี่ได้ใหค้วามรกัและความรู้

ประหนึ่งเป็นบดิามารดาคนทีส่อง ซึ่งในสงัคมไทยจะใหค้วามส าคญักบัผูอ้าวุโส ใหค้วามเคารพนับถอื การ

ไหวค้รจูงึเป็นพธิกีรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วถิชีวีติแนวคดิของคนไทยทีเ่ป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน สมควรปลูกฝัง

อนุรกัษ์ใหเ้ดก็ไทยมคีุณลกัษณะทีด่เีหล่านี้ต่อไป 
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 ดงันัน้ในการเรยีนวชิาวถิธีรรมวถิไีทย จงึไดเ้หน็สมควรใหม้กีารจดัการประกวดแขง่ขนัพานไหวค้รู

ขึน้ในโอกาสทีจ่ะมพีธิไีหวค้รู เนื่องจากในภาคการศกึษาที่ผ่านมา นักเรยีนนักศกึษาไดซ้ื้อพานไหวค้รูจาก

รา้นคา้ส าเรจ็รปูมาใชใ้นการประกอบพธิ ีซึ่งท าใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไม่เกดิความภาคภูมใิจในงานของตนเอง 

การไดป้ระดษิฐพ์านไหวค้รเูพื่อใชใ้นพธิไีหวค้รจูะท าใหน้กัเรยีนนักศกึษาฝึกการวางแผนและท างานร่วมกนั 

ได้ใช้เวลาว่างหลงัเลกิเรยีนให้เกิดประโยชน์ รูค้วามส าคญัของวตัถุดบิที่ใช้ประดษิฐ์พานไหว้ครู เมื่องาน

ส าเรจ็แลว้ยงัเกดิความภาคภูมใิจในผลงานของตนเองดว้ย เป็นการสบืสานประเพณีทีด่งีามใหค้งไวส้บืต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดม้โีอกาสวางแผนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ และใชเ้วลาวา่งให้

เกดิประโยชน์ 

2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจความส าคญั ความหมายของการประดษิฐพ์านไหวค้ร ู

3. เพือ่อนุรกัษ์สบืสานภมูปัิญญาของคนไทยใหค้งไวส้บืต่อไป 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 945  คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 สามารถประดษิฐพ์านไหวค้รไูดถู้กตอ้งตามแบบแผนประเพณีได ้

 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 เหน็คณุค่าของภมูปัิญญาไทยเรือ่งความอ่อนน้อมถ่อมตน การ

กตญัญรููคุ้ณครอูาจารย ์
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 สามารถประดษิฐพ์านไหวค้รไูดถู้กตอ้งตามแบบแผนประเพณีได ้
 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 เหน็คณุค่าของภมูปัิญญาไทยเรือ่งความอ่อนน้อมถ่อมตน การ
กตญัญรููคุ้ณครอูาจารย ์
 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
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มถิุนายน 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

ม.ิย. 59 100 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี
นางแรมจนัทร ์ เขือ่น
พนัธ ์

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม ม.ิย. 59 - นางแรมจนัทร ์ เขือ่น
พนัธ ์

3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละบุคลากรทราบ ม.ิย. 59 100 นางแรมจนัทร ์ เขือ่น
พนัธ ์
นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ม.ิย. 59 200 นางแรมจนัทร ์ เขือ่น
พนัธ ์
นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

5. ด าเนินกจิกรรม ม.ิย. 59 100 นางแรมจนัทร ์ เขือ่น
พนัธ ์
นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

รวม  500  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณ (หา้รอ้ยบาทถว้น) 
  คา่การประชุมคณะกรรมการ 100  บาท 
  คา่ประชาสมัพนัธ ์    100 บาท 
  คา่จดัเตรยีมเอกสารจดัสถานที ่ 200 บาท 
  คา่ด าเนินกจิกรรม  100 บาท      
การประเมินผล 

1. แบบประเมนิโครงการ 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษาสามารถประดษิฐพ์านไหวค้รไูดถู้กตอ้งตามแบบแผนประเพณีได ้
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 2. นกัเรยีนนกัศกึษาเหน็คณุค่าของภมูปัิญญาไทยเรือ่งความอ่อนน้อมถ่อมตน การกตญัญรููค้ณุครู

อาจารย ์

โครงการ  เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีนนกัศกึษาของวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา   

   ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ มถิุนายน 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ความวุ่นวายความขดัแยง้ทางการเมอืงในสงัคมไทยปัจจุบนัเป็นเรื่องที่นักศกึษาที่มอีายุอยู่ในช่วง

วยัรุน่ไม่ใหค้วามสนใจมากนกัเมือ่เทยีบกบัความสนใจในดา้นอื่น ๆ เพราะคดิว่าเรือ่งการเมอืงเป็นเรื่องทีไ่กล

ตวั ดงันัน้นักศึกษาจงึขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย สทิธเิสรภีาพส่วนบุคคล การแสดงความ

คดิเหน็ที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาที่มากขึน้เมื่อนักศกึษาเตบิโตขึน้ ประกอบอาชพี และใช้

ชวีติในสงัคม ความไม่เขา้ใจเรื่องสงัคมประชาธปิไตยจะท าให้นักศกึษาเมนิเฉยต่อความถูกต้อง ตดัสนิใจ

ผดิพลาด และอยูร่ว่มกบับุคคลอื่นไดย้ากล าบาก 

 ดงันัน้ในการเรยีนวชิาการเมอืงการปกครองของไทยจงึเป็นโอกาสที่นักศกึษาจะได้ฝึกการอยู่ใน

สงัคมประชาธปิไตย โดยเริม่จากการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ประธานนักศกึษาที่เป็นเรื่องใกล้ตวั ผู้สมคัรได้มี

ประสบการณ์ในการเสนอตวัเข้าท างานเพื่อส่วนรวม ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการวเิคราะห์ โดยใช้หลกั

เหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมมาเป็นผูน้ า นกัศกึษามนี ้าใจนกักฬีา รูแ้พรู้ช้นะรูอ้ภยั สามารถ

ท างานร่วมกนัไดแ้มจ้ะมคีวามคดิเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัเพื่อทีน่ักศกึษาจะไดม้พีืน้ฐานในการใชช้วีติจรงิต่อไป ใน

การเลอืกตัง้ประธานนกัศกึษาในปีทีผ่่านมานัน้เป็นการลงคะแนนแบบหย่อนบตัร ปัจจุบนัได้มกีารเปลีย่นมา
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เป็นการลงคะแนนแบบอตัโนมตั ิซึง่ถอืเป็นการฝึกฝนการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผูแ้ทนของนักศกึษาต่อไป

ในอนาคต 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดม้โีอกาสเสนอตนเองเขา้ท างานเพือ่สว่นรวม 

 2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจความส าคญั ความหมายของการใชช้วีติในสงัคม

ประชาธปิไตย 

 3. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษามคีวามเขา้ใจในการเมอืงไทยปัจจุบนั 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 นกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนรว่มกจิกรรมการเลอืกประธานนกัเรยีนนกัศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2559 

จ านวน 945 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 90 มสีว่นรว่มในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ประธานนกัศกึษา 

 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 90 เหน็ความส าคญัของการใชช้วีติในสงัคมประชาธปิไตย 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 90 มสีว่นรว่มในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ประธานนกัศกึษา 
 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 90 เหน็ความส าคญัของการใชช้วีติในสงัคมประชาธปิไตย 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
มถิุนายน 2559 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝ่ายกจิการ

นกัศกึษา 

ม.ิย. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม ม.ิย. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
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นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละบุคลากรทราบ ม.ิย. 59 500 นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

นางเกตุธดิา รตันประภา 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ม.ิย. 59 500 นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

นางเกตุธดิา รตันประภา 

5. ด าเนินกจิกรรม ม.ิย. 59 1,500 นางสาวภุมรนิ  บุญทว ี

นางเกตุธดิา รตันประภา 

รวม  2,500  

 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณทัง้สิน้ 2,500 บาท  (สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
 คา่ประชาสมัพนัธก์จิกรรมการเลอืกตัง้  500  บาท 
 คา่จดัเตรยีมเอกสาร และสถานที ่ 500  บาท 
 คา่ด าเนินกจิกรรม   2,500  บาท     
 
 
     

การประเมินผล 

 1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษามสีว่นร่วมในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ประธานนกัศกึษา 

 2. นกัเรยีนนกัศกึษาเหน็ความส าคญัของการใชช้วีติในสงัคมประชาธปิไตย 
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โครงการ  โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ถวายเทยีนเขา้พรรษา 

   ใหว้ดัโพธารามมหาวหิาร พระอารามหลวง(วดัเจด็ยอด)  

   ประจ าปี การศกึษา 2559 
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ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ (1-20 กรกฎาคม 2559) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดจ้ดัใหม้โีครงการ การถวายเทยีนพรรษาในวนัเขา้พรรษา

เป็นประเพณีอนัดงีามของชาวพุทธ สะทอ้นถงึจติใจทีใ่ฝ่ทานและเสยีสละ สมควรอย่างยิง่ทีป่ลูกฝังเยาวชน

ใหเ้ขา้ใจ และซาบซึง้เหน็คุณคา่ทางศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีามเหล่านี้  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึไดจ้ดัท าโครงการถวายเทยีนพรรษาเพื่อใหอ้นุรกัษ์ การ

สรา้งความสามคัคใีนหมู่คณะ มคีวามเสยีสละ มจีติสาธารณะ รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม และเป็นการ

พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ของครู เจ้าหน้าที่ นักเรยีนนักศกึษาและส่งเสรมิ ประเพณีวฒันธรรมให้คงอยู่

สบืไป 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหอ้นุรกัษ์ และสง่เสรมิ ประเพณีวฒันธรรมใหค้งอยู่ 

 2. เพือ่ใหค้ร ูเจา้หน้าที ่และนกัเรยีนนกัศกึษา ไดท้ ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์รว่มกนั ก่อใหเ้กดิ 

ความสามคัคใีนหมูค่ณะ มคีวามเสยีสละ มจีติสาธารณะ รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

 3. เพือ่เป็นการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ของคร ูเจา้หน้าที ่และนกัเรยีนนกัศกึษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. ครบูุคลากรของสถานศกึษา และนกัเรยีนนกัศกึษา จ านวน 1,028 คน 
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 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 มคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัธรรมของศาสนา 

2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 ใหค้วามรว่มมอืในการท ากจิกรรมแห่เทยีนพรรษา 

3. นกัเรยีนนกัศกึษาและคร ูและบุคลากร รอ้ยละ 100 ไดร้ว่มกนัประกอบกจิกรรม 

 4. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 ไดร้บัการปลกูฝังจติส านึกความเป็นไทย 

  

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 100 ของนกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัการอบรมทางคุณธรรมจรยิธรรมจากพระวทิยากร 
 2. รอ้ยละ 100 ของนกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ขา้คา่ยคุณธรรมจรยิธรรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจ หลกัธรรม
ทางศาสนาเพิม่ขึน้ 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ (1-20 กรกฎาคม 2559)  

ขัน้ตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน 
1 ก.ค. 59 - 

นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรมโครงการ 
2-3 ก.ค. 59 - 

นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนนิงาน 
3 ก.ค. 59 - 

นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

4. ประสานงานวดั และผูเ้กีย่วขอ้ง 4 ก.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
5. อาราธนานิมนตเ์จา้อาวาสวดัเจด็ยอดวรวหิาร 
พระอารามหลวง 

7 ก.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

6. จดัเตรยีมแบบประเมนิ/จดัเตรยีมสถานที ่
8 ก.ค. 59 200 

นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

7. ด าเนินการจดักจิกรรมตามโครงการ 
18 ก.ค. 59 2,800 

นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

8. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ สรปุผล
การด าเนินการ 

9 ก.ค. 59 - 
นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 
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9. จดัท ารายงานผลการจดักจิกรรมเสนอผูบ้รหิาร
วทิยาลยัฯ 

20 ก.ค. 59 - 
นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

รวมงบประมาณ 3,000  
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน 3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
 1. คา่เอกสาร   200  บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสมัพนัธ/์เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบประเมนิ) 
 2. ค่าปัจจยั และสงัฆทาน  2,800   บาท      
 
 
 
     

การประเมินผล 

 1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัธรรมของศาสนา สรา้งจติส านึกทีด่งีาม มศีาสนาเป็น

เครือ่งยดึเหนี่ยวจติใจ 

2. นกัเรยีนนกัศกึษาใหค้วามรว่มมอื และมคีวามสามคัค ี

 3. นกัเรยีนนกัศกึษามจีติส านึกความเป็นไทยมากขึน้  
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โครงการ  L.C.C. มดีนิดจีากใบไม ้ชว่ยอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่มถิุนายน 2559 – กุมภาพนัธ ์2560) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.2 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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  ตวับ่งชีท้ี ่6.4 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  ได้ตระหนักถงึปัญหาสภาวะแวดลอ้มในปัจจุบนั ที่มนุษย์

ก่อมลพษิในอากาศมากขึน้  จนเป็นสาเหตุแห่งปัญหาสุขภาพ  โดยเฉพาะการเผาท าลายเศษกิง่ไม ้ ใบไม ้

และวชัพืช เนื่องจากวทิยาลยัฯ มบีรเิวณกว้าง เนื้อที่ 16 ไร่เศษ มตี้นไม้ขนาดใหญ่ทัว่บรเิวณ จงึมใีบไม ้    

กิ่งไม้ ที่ต้องก าจัดเป็นจ านวนมากทุกวัน  ทางวิทยาลัยฯ ต้องหาสถานที่เก็บ หาวิธีการก าจดัท าลาย         

แม้จะใช้วธิกีารซึ่งทางภาครฐัก าหนดให้ คอืบรรจุลงถุงด า และให้รถขยะเทศบาลเก็บไป ก็ยงัไม่สามารถ

ก าจดัไดห้มด และตอ้งใชถุ้งด าซึง่ท าจากพลาสตกิเป็นจ านวนมากอกีดว้ย  อกีทัง้รถเทศบาลไม่รบักิง่ไมใ้หญ่         

ซึ่งวทิยาลยัฯ ต้องหาวธิีก าจดัเอง ซึ่งไม่พ้นวธิกีารเผา จากปัญหานี้ ทางวทิยาลยัฯ จงึได้รเิริม่โครงการ 

L.C.C. ท าดนิดจีากใบไม ้เพือ่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม   ซึง่วทิยาลยัฯ ไดท้ ามานานกว่า 6 ปีแลว้ โดยเริม่ตน้จาก

การแยกขยะใบไม ้ไปฝังกลบ ถมที ่เพือ่ปรบัแต่งบรเิวณดา้นคนู ้า เมือ่ถงึระยะเวลาตอ้งลอกคลอง  นกัการจะ

ท าการก าจดั ผกัตบ วชัพชืในน ้า และขดุดนิทีต่ืน้เขนิ ซึง่ปิดทางน ้าไหล ขึน้มาทบัใบไมท้ีจ่ดัเตรยีมไวแ้ลว้นัน้ 

เมื่อระยะเวลาผ่านไป ท าใหใ้บไมด้า้นล่างเน่าเป่ือย กลายเป็นดนิด ีน ามาปลูกดอกไมไ้ดส้วยงาม โดยไม่ตอ้ง

ใช้ปุ๋ ยเคม ีวทิยาลยัฯ ประหยดัเงนิจากการซื้อถุงด า ซื้อปุ๋ ยเคม ีซื้อดินที่มคีุณภาพมาปลูกดอกไม้ และที่

ส าคญัลดการเผาซึ่งท าให้เกิดมลพิษในอากาศ ดูแลรกัษาล าเหมอืงไม่ให้ตื้นเขนิ ซึ่งเป็นการช่วยอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีประโยชน์ทีไ่ดร้บัในการนี้ ท าใหว้ทิยาลยัฯ สรา้งบ่อหมกัใบไมเ้พิม่ 2 บ่อ มจีุด

พกัใบไม ้    3 จุด มดีนิคุณภาพดใีชป้ระโยชน์ไดต้ลอดเวลา  

 เพื่อด าเนินตามหลกัความพอเพยีงของในหลวง และแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นไทยที่แท้จรงิ รกัใน

ความเป็นไทย จงึท าใหก้ารประพฤตปิฏบิตัติามหลกัความพอเพยีงของในหลวงเป็นทีน่ิยม และน้อมรบัน ามา

เป็นแนวทางในการปฏบิตัติามหลกัทฤษฎี " ความพอเพยีง คอื" พอม ีพออยู่ พอกนิ ”ทางวทิยาลยัฯ ไดน้ า

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของในหลวงมาประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  และบรบิทของวทิยาลยัฯ  

การท าดนิดจีากใบไม้ ท าให้วทิยาลยัฯ เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาต ิและสภาพอากาศ สดชื่น 

อุดมไปด้วยพืชพรรณไม้นา ๆ ชนิด ที่เขียวชอุ่ม  ในเวลาเดียวกันวิทยาลัยฯ ได้ดูแลรกัษาล าเหมือง

สาธารณะ ใหส้ะอาด น ้าไหลผ่านไดส้ะดวก  ไม่เป็นแหล่งเพาะพนัธุย์ุง เกดิประโยชน์ตามแนวพระราชด ารสั

ทีว่า่ " น้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง... สูว่ถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื " 
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วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ลดการเผาซึง่ท าใหเ้กดิมลพษิในอากาศ  

2. ลดปรมิาณขยะใบไมภ้ายในบรเิวณวทิยาลยัฯ  

3. เพือ่ท าดนิด ีมคีุณภาพ  จากขยะใบไม ้

4. เพือ่ปฏบิตัติามหลกัทฤษฎ ี“ความพอเพยีง” คอื “พอม ีพออยู ่พอกนิ” ของในหลวง 

          5. เพือ่ลดการใชปุ้๋ ยเคมใีหน้้อยลง 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

1. บ่อหมกัดนิจ านวน 2 บ่อ 

 2. บ่อพกัใบไมจ้ านวน 3 จุด 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. มกีารผลติดนิด ีออกมาเพือ่ท าการเพาะปลกูรอ้ยละ 100  และสามารถลดการเผาท าลายภายใน

วทิยาลยัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

2. สามารถรกัษาสิง่แวดลอ้มไม่ใหเ้กดิมลพษิในอากาศ รอ้ยละ 100 ไดเ้ป็นอย่างด ี

 3. ดแูลรกัษาล าเหมอืงไมใ่หต้ื่นเขนิ น ้าไหลผา่นไดส้ะดวก  
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 100 มกีารผลติดนิออกมาเพือ่ท าการเพาะปลกูและสามารถลดการเผาท าลายภายใน
วทิยาลยัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
    2. รอ้ยละ 100  สามารถรกัษาสิง่แวดลอ้มไม่ใหเ้กดิมลพษิในอากาศ ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่มถิุนายน 2559 – กุมภาพนัธ ์2560) 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ม.ิย. 59 - นางสาวนาร ี  วงัโสภา 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 
2. เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตัจิดักจิกรรม ม.ิย. 59 100 นางสาวนาร ี  วงัโสภา 
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นางพวงพลอย  ขนัเลข 
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รบูุคลากรและ
นกัศกึษาทราบ 

ก.ค. 59 100 นางสาวนาร ี  วงัโสภา 
นางพวงพลอย  ขนัเลข 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ม.ิย.-ส.ค. 59 300 นางสาวนาร ี วงัโสภา 
5. ด าเนินการจดักจิกรรม 1 ส.ค.59-ก.พ. 60 2,500 นางสาวนาร ี  วงัโสภา 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมนิ ก.พ. 60 - นางสาวนาร ี  วงัโสภา 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 
รวมงบประมาณ  3,000  

งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ  3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
 คา่เขยีนโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ  100 บาท 
 คา่ประชาสมัพนัธ ์    300 บาท 
 คา่จดัเตรยีมเอกสารจดัเตรยีมสถานที ่ 300 บาท 
 คา่ด าเนินการจดักจิกรรม   2,500 บาท 
 

การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่ลดการเผาซึง่ท าใหเ้กดิมลพษิในอากาศ  

2. ลดปรมิาณขยะใบไมภ้ายในบรเิวณวทิยาลยัฯ 

3. เพือ่ท าดนิด ีมคีุณภาพ จากขยะใบไม ้

4. เพือ่ปฏบิตัติามหลกัทฤษฎ ี"ความพอเพยีง คอื" พอม ีพออยู ่พอกนิ”ของในหลวง 

          5. เพือ่ลดการใชปุ้๋ ยเคมใีหน้้อยลง 
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โครงการ  กฬีาสวีทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ณ วทิยาลยัฯ ประจ าปี  

   การศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่1-18 กรกฎาคม  2559) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ระดบัคุณภาพในการสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น 
ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มี
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นิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่วิทยาลัยฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน ในการร่วมกิจกรรม
ทางด้าน กีฬาภายในของวิทยาลัยฯ 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันาทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ และสงัคม 

2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดส้ามารถแสดงออกถงึกจิกรรมกฬีาทีต่นเองชอบและถนดั 

3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสรว่มท ากจิกรรมทางดา้นกฬีา 

4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกถงึความสามคัคเีป็นหมูค่ณะ มรีะเบยีบวนิยั รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 

  5. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์และหา่งไกลจากสิง่เสพตดิ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนรว่มกจิกรรม ทางดา้นกฬีา และแสดงความสามารถทางดา้น กฬีา      

ประจ าปีการศกึษา 2559 จ านวน 945 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 90 มกีารพฒันาทางดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม 

 2. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 90 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางดา้นกฬีาส ีและเกดิความสามคัคเีป็นหมู่

คณะเป็นหมูค่ณะ 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกฬีาส ี
 2. รอ้ยละ 90 นกัเรยีนนกัศกึษาไดม้กีารจดัเตรยีมงานกจิกรรมกฬีาสอีย่างเรยีบรอ้ย 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม  2559) 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจิการนกัศกึษา ก.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม ก.ค.59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รบูุคลากรและนกัศกึษา
ทราบ 

ก.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ก.ค. 59 100 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

5. ด าเนินกจิกรรม (จดัการแขง่ขนักฬีาส)ี ก.ค. 59 1,100 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

รวม  1,200  
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน          1,200   บาท ( หนึ่งพนัสองรอ้ยบาทถว้น  ) 
 คา่จดัเตรยีมเอกสาร/จดัสถานที ่ 100  บาท     
 คา่ด าเนินกจิกรรม  1,100 บาท 
         

การประเมินผล 

 1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. นกักฬีาแต่ละสไีดร้ว่มแขง่ขนักฬีาในแต่ละประเภท  อย่างสนุกสนานและยอมรบัในการตดัสนิของ
กรรมการ   
  2. กองเชยีรข์องแต่ละสไีดร้ว่มกนัเชยีรอ์ยา่งสนุกสนาน  และรว่มรอ้งเพลงเชยีรอ์ย่างพรอ้มเพรยีง
กนัตลอดเวลาการแขง่ขนั    
 3. นกัเรยีนนกัศกึษามมีารยาทในการเชยีร ์ความสะอาดเรยีบรอ้ยของกองเชยีรข์องแต่ละส ี 
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โครงการ  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนาจดักจิกรรมงานกรฑีาส ี           

   ณ สนามกฬีา 700 ปี ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่มถิุนายน - 4 กนัยายน 2559) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ระดบัคุณภาพในการสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดส้ง่เสรมิดา้นสุขภาพใหแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษา รวมทัง้สรา้ง

เสรมิสมรรถนะทางกาย ทางใจ  อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งทกัษะดา้นกฬีา ซึ่งกฬีามคีวามส าคญัต่อการพฒันา

คุณภาพชวีติของประชาชน ทัง้ในดา้นการเสรมิสรา้งสุขภาพพลานามยัใหแ้ขง็แรงและจติใจทีแ่จ่มใส นบัเป็น

ปัจจยัส าคญัยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออ านวยให้นักเรยีนนักศึกษา สามารถพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง 

ครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิน าไปสู่การมสี่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง 

อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้การพฒันาคนในชาตใิห้มคีวามสามคัค ีมรีะเบยีบวนิัย รูจ้กัรบัผดิชอบต่อ

หน้าที ่ต่อตนเอง และประเทศชาต ิตอ้งอาศยัการกฬีาเป็นสื่อส าคญั การกฬีาจงึเป็นสิง่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บั

การสง่เสรมิให ้นกัเรยีน นกัศกึษาไดม้สีว่นรว่มโดยถว้นหน้า 

 ในปัจจุบนัหลกัสตูรการเรยีนการสอนไดมุ้่งเน้นทีจ่ะส่งเสรมิ พฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนใหม้กีารคดิ

เป็น ท าเป็น อีกทัง้การวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่

แขง็แรงสมบูรณ์ มนีิสยัรกัการออกก าลงักาย เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจและสงัคม 

โดยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสไดแ้สดงออกถงึความสามารถดา้นกฬีาและท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะส ีในฐานะที่

โรงเรยีนเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมทีใ่หค้วามรูแ้ละวธิทีีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนทีเ่ป็นก าลงัส าคญัของชาตใินอนาคต ไดม้ี

การออกก าลงักาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวธิหีนึ่ งในการพฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รยีน ในการร่วมกจิกรรมทางดา้นกฬีา-กรฑีาภายในของวทิยาลยัฯ 
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 ดงันัน้ วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึไดจ้ดัท าโครงการกฬีา Sports day 2559 ขึน้ เพื่อ

ส่งเสรมิใหน้ักเรยีน นักศกึษาในวทิยาลยั รูจ้กัการดูแลรกัษาสุขภาพใหส้มบูรณ์แขง็แรงทัง้ด้านร่างกายและ

จติใจ รูจ้กักฎกตกิาและมารยาทของการเล่นกฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ก่อใหเ้กดิความรกัความรกัความสามคัคี

ในหมูค่ณะต่อไป    

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้กีารพฒันาทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ จติใจ และสงัคม 

2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดส้ามารถแสดงออกถงึกจิกรรมกรฑีาทีต่นเองชอบและถนดั 

3. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสรว่มท ากจิกรรมทางดา้น กรฑีา 

4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงออกถงึความสามคัคเีป็นหมูค่ณะ มรีะเบยีบวนิยั รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 

  5. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์และหา่งไกลจากสิง่เสพตดิ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนรว่มกจิกรรม ทางดา้น กรฑีา และแสดงความสามารถทางดา้น กรฑีา 

ประจ าปีการศกึษา 2559 จ านวน 945 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 90 มกีารพฒันาทางดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม 

 2. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 90 ไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมทางดา้น กรฑีาส ีและเกดิความสามคัคเีป็นหมู่

คณะ 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมกรฑีาส ี
 2. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษามกีารจดัเตรยีมงานกจิกรรมกรฑีาสอีย่างเรยีบรอ้ยและมคีวาม
สามคัค ี
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
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(ระยะเวลาด าเนินการ วนัที ่มถิุนายน -  กนัยายน 2558) 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

ม.ิย.59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรมกรฑีาส ี ม.ิย. – ก.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางสาวนาร ี วงัโสภา 

3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละบุคลากรทราบ ส.ค. 59 1,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ก.ย. 59 12,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
5. ด าเนินกจิกรรมกรฑีาส ี 2 ก.ย. 59 50,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางสาวนาร ี วงัโสภา 
รวม  63,000  

 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน        63,000  บาท (  แปดหมืน่หกพนับาทถว้น ) 
 คา่ประชาสมัพนัธ ์       1,000   บาท 
 คา่จดัสถานที ่   12,000  บาท 
 คา่ด าเนินกจิกรรมกรฑีาส ี  50,000  บาท 

การประเมินผล 
1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. นกักฬีาแต่ละสไีดร้ว่มแขง่ขนักฬีาในแต่ละประเภท  อย่างสนุกสนานและยอมรบัในการตดัสนิของ

กรรมการ   

2. กองเชยีรข์องแต่ละสไีดร้ว่มกนัตกแต่ง สแตนเชยีรอ์ยา่งสวยงาม    

 3. นกักฬีารว่มรอ้งเพลงเชยีรอ์ย่างสนุกสนานและพรอ้มเพรยีงกนัตลอดทัง้วนัและในงานยงัไดม้กีาร

ประกวดเชยีรล์ดีเดอรข์องแต่ละส ี ซึง่ใชเ้วลาในการฝึกซอ้มมาเป็นอยา่งด ี  เมือ่ถงึเวลาแขง่ขนัเชยีรล์ดีเดอร์

ของแต่ละสกีไ็ดโ้ชวค์วามสามารถของตนออกมาอยา่งเตม็ทีแ่ละสมศกัดิศ์ร ี  
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โครงการ  นกัศกึษาจดักจิกรรมการแสดงดนตรชีว่งพกักลางวนัใตต้กึส านกังาน    

   ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ มถิุนายน 2559 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 
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มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ระดบัคุณภาพในการสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ตามแนวการจดัการศกึษาของไทยในปัจจุบนัทีมุ่่งใหผู้เ้รยีน เก่ง ด ีมคีวามสุข วทิยาลยัเทคโนโลยี

พาณิชยการลานนาจงึไดจ้ดักจิกรรมการแสดงดนตรชี่วงพกักลางวนัขึน้  เพื่อเป็นการสรา้งใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้ี

สุนทรยีภาพ มจีติใจอ่อนโยน มคีวามสนุกสนาน และสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข อกีประการ

หนึ่งคอืเพือ่สง่เสรมิผูท้ีม่คีวามสามารถดา้นดนตรใีหโ้ดดเด่นโดยเฉพาะการไดม้ีโอกาสแสดงต่อหน้าผูอ้ื่นเป็น

การสรา้งแรงจงูใจในการฝึกฝนดนตรไีดเ้ป็นอย่างดอีกีทัง้ยงัเป็นตวัอยา่งส าหรบัผูอ้ื่นในการใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ

ประโยชน์อกีดว้ย 

 

วตัถปุระสงค ์

1.  เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัความสนุกสนานในชว่งรบัประทานอาหารกลางวนั 

2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดผ้อ่นคลายหลงัจากการเรยีนในชว่งเวลาก่อนรบัประทานอาหาร

กลางวนั 

 3. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษารูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษา วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 945  คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา รอ้ยละ 80 ไดร้บัความสนุกสนานในชว่งรบัประทานอาหาร

กลางวนั 

          2. นกัเรยีนนกัศกึษา ของสถานศกึษา รอ้ยละ 80  ไดผ้อ่นคลายหลงัจากการเรยีนในชว่งเวลาก่อน

รบัประทานอาหารกลางวนั    
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ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาของสถานศกึษา ไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 
 2. รอ้ยละ 90 ของจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัความสนุกสนาน 
 3. รอ้ยละ 90 ของจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษา ไดผ้อ่นคลายหลงัจากการเรยีนในชว่งเวลาก่อน
รบัประทานอาหารกลางวนั    
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

(ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2559  -  กุมภาพนัธ ์ 2560)  
ขัน้ตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

พ.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นายทศพล พรหมบา้นสงัฃ ์

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม พ.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นายทศพล พรหมบา้นสงัฃ ์

3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละนกัศกึษาทราบ ธ.ค. 59 2,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นายทศพล พรหมบา้นสงัฃ ์

4. ด าเนินการจดักจิกรรม พ.ค. 59-ก.พ.60 3,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นายทศพล พรหมบา้นสงัฃ ์

รวมงบประมาณ 5,000  
 
งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน บาท  5,000 (หา้พนับาทถว้น) 
 - คา่ประชาสมัพนัธ ์    2,000 บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสมัพนัธ)์ 
 - คา่ด าเนินการจดักจิกรรม (คา่จดัสถานที)่  3,000 บาท    
     
การประเมินผล 

 1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในการจดักจิกรรมชว่งพกักลางวนัอย่างสนุกสนาน 

2. นกัเรยีนนกัศกึษาไดร้บัชมการแสดงดนตร ีชว่ยผอ่นคลายในชว่งเวลาก่อนรบัประทานอาหาร 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษาไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 

 

 

 

 

โครงการ  สบืสานภมูปัิญญาพืน้บา้นไทยดา้นศลิปวฒันธรรมของนกัศกึษาวทิยาลยั  

  เทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ กรกฎาคม - สงิหาคม 2559 ณ โรงอาหารอาคารส านกังาน  

   วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.1 ระดบัคุณภาพในปลกูฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 

หลกัการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท าใหโ้ลกสามารถทราบขา่วสารต่าง ๆ อย่างรวดเรว็ เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

ในทวปีใดทวปีหนึ่งสามารถทราบไปทัว่โลกไดท้นัท ีผ่านทางสือ่ต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ โทรศพัท ์อนิเตอรเ์น็ต 

รวมถงึการแพร่หลายทางวฒันธรรม การแต่งกาย อาหารการกนิของประเทศหนึ่ง สามารถสง่ผ่านมาถงึผูค้น

ในประเทศอื่น ๆ รวมถงึประเทศไทย การที่นกัศกึษาไดพ้บเหน็วฒันธรรมจากประเทศต่างๆ มากมายและใช้

ชีวิตก้าวเข้าสู่การเป็นสากล อาทิเช่น การแต่งกาย การใช้ภาษา การหาความบันเทิงจากการแสดง 
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การละเล่น ดูภาพยนตร ์ละครแบบใหม่ ท าใหห้่างเหนิจากวถิชีวีติ วฒันธรรมพืน้บา้นทีบ่รรพบุรุษไทยไดใ้ช้

ชวีติมาก่อน 

 ดงันัน้ในการเรยีนวชิาชวีติศิลปะและวฒันธรรมไทยจงึเป็นโอกาสที่นักศกึษาจะได้ศกึษาวถิีชวีติ

ชาวบา้นไทยทีม่คีวามผกูพนักบัธรรมชาต ิถิน่ทีอ่ยู่อาศยั สภาพภูมอิากาศ การประกอบอาชพี ความเชื่อ จน

กลายมาเป็นการละเล่นเพือ่ความบนัเทงิทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึภูมปัิญญาของผูค้นทีอ่าศยัแตกต่างกนัไปในแต่ละ

ทอ้งถิน่ นักศกึษาเหน็ความส าคญัของวฒันธรรมทอ้งถิน่ว่ามคีวามส าคญัเทยีบเท่าวฒันธรรมสากล และควร

ทีจ่ะอนุรกัษ์สบืสานไวเ้ป็นมรดกใหล้กูหลานต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดม้โีอกาสวางแผนฝึกการท างานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ และใชเ้วลาวา่งให้

เกดิประโยชน์ 

2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาไดเ้รยีนรู ้เขา้ใจความส าคญัของวฒันธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 

3. เพือ่อนุรกัษ์สบืสานภมูปัิญญาของคนไทยใหค้งไวส้บืต่อไป และเผยแพรสู่ส่ากลได้ 

 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษาปวส. 1/1-1/6 และ ปวส.พ. 1/1-1/5 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการ จ านวน 
268  คน 
 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 มสีว่นรว่มในการแสดงและชมการละเล่นพืน้บา้นของนกัศกึษา 

 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 เหน็คณุค่าของภมูปัิญญาไทยเรือ่งวถิชีวีติ วฒันธรรมพืน้บา้นไทย 

 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 มสีว่นรว่มในการแสดงและชมการละเล่นพืน้บา้นของนกัศกึษา 
 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 100 เหน็คณุค่าของภมูปัิญญาไทยเรือ่งวถิชีวีติ วฒันธรรมพืน้บา้นไทย 
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ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 

กรกฎาคม - สงิหาคม 2559 ณ โรงอาหารอาคารส านกังาน วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพฒันากจิการ
นกัเรยีนนกัศกึษา 

ก.ค. 59 100 นายสุเทพ แกว้จรญั 

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม ก.ค. 59 - นางเกตุธดิา รตันประภา 
3. นกัศกึษาฝึกซอ้มเตรยีมความพรอ้มใน
การแสดง ครใูหค้ าแนะน าปรกึษา 

ก.ค. – ส.ค.59 200 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางเกตุธดิา รตันประภา 

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ส.ค. 59 1,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางเกตุธดิา รตันประภา 

5. ด าเนินกจิกรรม ส.ค. 59 1,200 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางเกตุธดิา รตันประภา 

6. ตดิตาม สรุปและประเมนิผล ส.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางเกตุธดิา รตันประภา 

รวม  2,500  
 
งบประมาณ 2,500 บาท (สองพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
 คา่จดัการประชุมคณะกรรมการ  100  บาท 
 คา่ฝึกซอ้มเตรยีมความพรอ้ม  200 บาท 
 คา่จดัเตรยีมสถานที ่   1,000 บาท 
 คา่ด าเนินกจิกรรม   1,200 บาท      
 
 
    
การประเมินผล 

 1. แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษามสีว่นร่วมในการแสดงและชมการละเล่นพืน้บา้นของนกัศกึษา 
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 2. นกัเรยีนนกัศกึษาเหน็คณุค่าของภมูปัิญญาไทยเรือ่งวถิชีวีติ วฒันธรรมพืน้บา้นไทย 
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โครงการ  กจิกรรมนนัทนาการ ของนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา  

  ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ สงิหาคม - กนัยายน  2559) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ระดบัคุณภาพในการสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 

 

หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดม้กีารจดักจิกรรมนนัทนาการ โดยใหน้กัศกึษาไดท้ าความ

รูจ้กักนัและกนั สรา้งความสนิทสนม สรา้งสุขภาพใหแ้ขง็แรง และเพื่อเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาได้เขา้ร่วมใน

กจิกรรมใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์หลงัเลกิเรยีน รวมทัง้ท าใหน้กัศกึษาหา่งไกลยาเสพตดิ 
 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ 

2. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษาเกดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ 

3. เพือ่ใหส้ขุภาพร่างกายแขง็แรง 

 4. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. นกัเรยีนนกัศกึษาทุกคนรว่มกจิกรรมนนัทนาการ จ านวน 945 คน 

 2. ครผููค้วบคมุ จ านวน 2 ทา่น 
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 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 90 มกีารพฒันาทางดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม 

2. นกัเรยีนนกัศกึษา รอ้ยละ 90 ไดใ้ชเ้วลาวา่งในการประกอบกจิกรรม 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 90 ไดห้่างไกลยาเสพตดิ 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

 1. รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ 
 2. รอ้ยละ 90 นกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม และมกีารจดัเตรยีมงานกจิกรรมอย่างเรยีบรอ้ย 
 3. รอ้ยละ 90 นกัเรยีนนกัศกึษาหา่งไกลยาเสพตดิ 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ สงิหาคม - กนัยายน  2559) 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝ่ายกจิการ
นกัศกึษา 

ส.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางวลิาศ  พมิพก์ิ
  

2. ขออนุมตัจิดักจิกรรม ส.ค. 59 - นางวลิาศ  พมิพก์ ิ
3. ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละบุคลากรทราบ ส.ค. 59 200 นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางวลิาศ  พมิพก์ิ
  

4. จดัเตรยีมเอกสาร/จดัเตรยีมสถานที ่ ก.ย. 59 500 นายสุเทพ แกว้จรญั 
5. ด าเนินกจิกรรม ก.ย. 59 1,300 นายสุเทพ แกว้จรญั 

นางวลิาศ  พมิพก์ิ
  

รวม  2,000  
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน     2,000     บาท (สองพนับาทถว้น ) 
 คา่ประชาสมัพนัธ ์       200  บาท 
 (คา่เอกสาร/เอกสารประชาสมัพนัธ/์ ค่าประชาสมัพนัธ)์ 
 คา่จดัสถานที ่   500  บาท 
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 คา่ด าเนินกจิกรรม  1,300   บาท      
   
การประเมินผล 

1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษาไดม้โีอกาสใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 

2. นกัเรยีนนกัศกึษาเกดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษามสีขุภาพร่างกายแขง็แรงและห่างไกลยาเสพตดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ  โครงการนกัศกึษา L.C.C. วิง่การกุศล  ณ   บรเิวณหน้าโรงเรยีน  

   นวมนิทราชทูศิพายพั  ประจ าปีการศกึษา 2559 

ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 

ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ  ธนัวาคม พ.ศ. 2559 - มกราคม พ.ศ. 2560) 

ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 

มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 

 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

  ตวับ่งชีท้ี ่6.3 ระดบัคุณภาพในการสง่เสรมิการกฬีาและนนัทนาการ 
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หลกัการและเหตุผล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา มคีวามมุ่งมัน่ที่จะส่งเสรมิสนับสนุนและด าเนินการในด้าน

สุขภาพ ให้กบันักศึกษา โดยทางวทิยาลยั ฯ ได้เห็นถึงความส าคญัของสุขภาพที่ดีเป็นส่วนที่ทุกคนพึง

ปรารถนาการดูแลสุขภาพต้องขึน้อยู่กบับุคคลรูร้กัการดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อใหสุ้ขภาพดแีขง็แรงอยู่

เสมอ เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการออกก าลงักายดกีว่าการรอใหเ้กดิการเจบ็ป่วย แลว้จะท า

ใหส้ิน้เปลอืงทรพัยากรและงบประมาณในการรกัษาจ านวนมาก การทีเ่รามสีุขภาพร่างการทีแ่ขง็แรงเป็นการ

สรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ ี จงึควรมกีารออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหต้นเองมสีุขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงและ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์  

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จงึจดัท าโครงการออกก าลงักายสรา้งสุขภาพ โดยการจดั

กจิกรรมวิง่การกุศลขึน้มา เพือ่ใหน้กัศกึษามสีุขภาพรา่งกายและจติใจทีด่ ี และกระตุน้ใหเ้กดิจติส านึกในการ

รกัการออกก าลงักาย โดยการใหล้งทะเบยีนก่อนเขา้ร่วมโครงการและมรีางวลัใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เพื่อ

เป็นขวญัและก าลงัใจในการสรา้งใหส้ขุภาพแขง็แรง 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาสรา้งสุขภาพร่างกายและจติใจทีด่ ี

2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษาเหน็ถงึความส าคญัของการออกก าลงักาย 

 3. เพือ่ใหน้กัเรยีนนกัศกึษามโีอกาสพฒันาทางดา้นร่างกายและจติใจ 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ 

 เชงิปรมิาณ 

 1. ครบูุคลากรของสถานศกึษา และนกัเรยีนนกัศกึษา จ านวน 1,028 คน 

 เป้าหมายเชงิคุณภาพ 

1. เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนนกัศกึษา  รอ้ยละ 80  ทีส่นใจ มสีขุภาพแขง็แรงไมม่โีรคภยัไขเ้จบ็   

 2. นกัเรยีนนกัศกึษารอ้ยละ 80 เขา้ร่วมวิง่การกุศล  มสีขุนิสยั  สุขภาพกาย  และสขุภาพจติทีด่ ี 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
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 1. รอ้ยละ 80 ของจ านวนนกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมวิง่การกุศล 
 2. รอ้ยละ 80 ของนกัเรยีนนกัศกึษา ไดเ้หน็ความส าคญัของการออกก าลงักาย 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ  ธนัวาคม พ.ศ. 2559-มกราคม พ.ศ.  2560) 

ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 
1. จดัประชุมเพือ่รวมกนัวางแผนงานการ
ด าเนินงานโครงการ 

ธ.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนั
เลข 
นางนาร ี วงัโสภา 

2. จดัท าโครงการเพือ่น าเสนอเพือ่ขอการ
อนุมตังิบประมาณ 

ธ.ค. 59 - นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนั
เลข 
นางนาร ี วงัโสภา 

3. ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหน้กัศกึษา 
ของวทิยาลยัฯ 

ธ.ค. 59 - ม.ค. 60 500 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนั
เลข 
นางนาร ี วงัโสภา 

4. จดัเตรยีมเอกสาร /แบบประเมนิ 
จดัเตรยีมสถานที ่

ม.ค. 60 5,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนั
เลข 
นางนาร ี วงัโสภา 

5. ด าเนินการจดักจิกรรม ม.ค. 60 20,000 นายสุเทพ แกว้จรญั 
นางพวงพลอย  ขนั
เลข 
นางนาร ี วงัโสภา 

รวมงบประมาณ  25,500 บาท 
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 25,500 บาท (สามหมืน่สองพนัหนึ่งรอ้ยบาทถว้น) 

 1. คา่ประชาสมัพนัธ ์   500  บาท 
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 2. คา่เอกสาร จดัสถานที ่   5,000 บาท 

 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสมัพนัธ/์แบบประเมนิ/จดัสถานที)่ 

 3. ค่าด าเนินการจดักจิกรรม  20,000  บาท 

         
การประเมินผล 

 1. แบบประเมนิความพงึพอใจ 

 

 

 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. นกัเรยีนนกัศกึษาสรา้งสขุภาพร่างกายและจติใจทีด่ ี

2. นกัเรยีนนกัศกึษาเหน็ถงึความส าคญัของการออกก าลงักาย 

 3. นกัเรยีนนกัศกึษามโีอกาสพฒันาทางดา้นร่างกายและจติใจ  
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โครงการ      ท าบุญตกับาตรเนื่องในวนัขึน้ปีใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2559 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ธนัวาคม 2559 
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 
 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  ตวับ่งชีท้ี ่6. 1  ระดบัคุณภาพในปลกู การฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 
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หลกัการและเหตผุล 

 วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดม้กีารจดักจิกรรมท าบุญตกับาตรเนื่องในวนัสิน้ปีและขึน้ปี
ใหม่ ขึน้ทุกปีเป็นประเพณีทีถ่อืวา่ส าคญัของวทิยาลยัฯ  นบัเป็นประเพณีและเทศกาลทีเ่ป็นสากลในวนัสิน้ปี
เก่าและตอ้นรบัปีใหม่ ซึง่วทิยาลยัฯ ถอืปฏบิตัดิว้ยการตกับาตรขา้วสาร-อาหารแหง้ แดพ่ระภกิษุสงฆแ์ละ
ไดร้บัความรว่มมอืในการท ากจิกรรมจากนกัศกึษาตลอดมา ไดม้โีอกาสท างานร่วมกนัเพือ่สรา้งความสามคัคี
ในหมูค่ณะ     และสมควรทีจ่ะตอ้งมกีารเฉลมิฉลองเพือ่แสดงความยนิด ี  ซึง่การจดังานรืน่เรงิเนื่องในวนัสง่
ทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม่นี้   จะจดักจิกรรมเพือ่ใหน้กัศกึษาเหน็ความส าคญัในวนันี้    และนกัศกึษาทุกคน
รว่มกนัตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 

วตัถปุระสงค ์  
 1.  เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสท ากจิกรรมดว้ยความสมคัรใจ   

 2.  เพือ่สรา้งความรบัผดิชอบรว่มกนั   

 3.  เพือ่สง่เสรมิใหน้กัศกึษาเกดิความสามคัคใีนหมูค่ณะ   

 4.  เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้กีารท าบุญรว่มกนั   

 5.  เพือ่ใหน้กัศกึษาไดร้บัความสนุกสนานและเพลดิเพลนิ 

 
เป้าหมาย เชิงประมาณและคณุภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 คร ู อาจารย ์ บุคลากร และนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 950  คน (ครู
อาจารย ์บุคลากร จ านวน 75 ทา่น นกัศกึษา จ านวน 1,025 คน) 
 เชิงคณุภาพ 

1. รอ้ยละ 80 นกัเรยีนนกัศกึษา มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมวนัสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่   
2. รอ้ยละ 80 ไดร้บัความรว่มมอืจากนกัศกึษาทัง้วทิยาลยัฯ 

 
 
 
 
ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
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 1. รอ้ยละ 100 คร ู บุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมท าบุญตกับาตรขา้วสาร
อาหารแหง้ และรว่มกจิรรมสง่ทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 
 2. รอ้ยละ 100 คร ูบุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้หน็ความส าคญัของประเพณีทีท่าง  วทิยาลยั
ฯ ไดจ้ดัเป็นประจ าทุกปี 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ  
(ระยะเวลาด าเนินการ ธนัวาคม 2559) 
 

ขัน้ตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ธ.ค. 59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

2.ขออนุมตัจิดักจิกรรม ธ.ค. 59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

3.ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละนกัศกึษาทราบ ธ.ค. 59 1,000 อ.สุเทพ แกว้จรญั 

3. จดัสถานที ่ ธ.ค. 59 9,000 อ.สุเทพ แกว้จรญั 

4.ด าเนินการจดักจิกรรม ธ.ค. 59 50,000 อ.สุเทพ แกว้จรญั 

รวมงบประมาณ 60,000 บาท 

 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 60,000   (หกหมืน่บาทถว้น) 

- คา่ประชาสมัพนัธ ์     1,000 บาท 
 (เอกสารจดัประชุม/เอกสารประชาสมัพนัธ)์ 

- คา่จดัสถานที ่     5,000  บาท 
- คา่ด าเนินการจดักจิกรรม    60,000  บาท 

 
การประเมิน 
 1. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  



169 

 

 

 1. นักเรียนนกัศกึษามกีารวางแผน  และเตรยีมงานท าใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารท างานเป็นหมูค่ณะ   

 2. คร ูบุคลากรและนกัเรยีนนกัศกึษาไดร้ว่มกนัท าบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 

 3. คร ูบุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษารว่มกนัประกอบกจิกรรมรว่มกนั 

 

 

 

โครงการ      บรจิาคโลหติต่อชวีติ  ประจ าปีการศกึษา 2559 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา 
ระยะเวลาด าเนินการ กนัยายน 2559 
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานและกลยทุธข์องสถานศึกษา 
มาตรฐานของส านักงานรบัรองมาตรฐานการศึกษา (สอศ.) 
 มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลกูฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
  ตวับ่งชีท้ี ่6. ระดบัคุณภาพในการปลกู1 ฝังจติส านึกดา้นการรกัชาต ิเทดิทนูพระมหากษตัรยิ ์

สง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศลิปะ 

วฒันธรรม 

 
หลกัการและเหตุผล 
  วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดม้กีารจดักจิกรรมการบรจิาคโลหติต่อชวีติเป็นกจิกรรม
หนึ่งทีท่างสภากาชาดจงัหวดัไดจ้ดัท าขึน้เพือ่น าโลหติไปชว่ยเหลอืผูป่้วยทีต่อ้งการโลหติ วทิยาลยั
เทคโนโลยพีาณิชยการลานนาไดจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน  ทีส่ง่เสรมิการสรา้งคุณธรรม เสรมิคุณธรรม  
จรยิธรรม  รูจ้กัการเสยีสละเพือ่สว่นรวม ซึง่เป็นการแบง่ปันความสขุใหก้บัผูอ้ื่นโดยการชว่ยชวีติผา่น
กจิกรรมบรจิาคโลหติ  นกัเรยีนนกัศกึษาและครวูทิยาลยัฯ รว่มกบัฝ่ายพฒันากจิการนกัเรยีนนกัศกึษา จงึจดั
โครงการบรจิาคโลหติขึน้  ภายในวทิยาลยัใหน้กัเรยีนนกัศกึษาสว่นหนึ่งไดม้โีอกาสบรจิาคโลหติ และเป็น
แบบอยา่งทีด่ขีองการให ้และแบ่งปันความสขุ ใหก้บัผูอ้ื่นโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน  นอกจากนี้ยงัเป็นการส
รา้วความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งวทิยาลยัฯ และสภากาชาด 
  
วตัถปุระสงค ์  
 1. เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝังคุณธรรมในเรือ่งการเสยีสละการใหก้ารชว่ยผูอ้ื่นแก่นกัเรยีนนกัศกึษา 
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 2. เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนความรว่มมอืระหวา่งวทิยาลยัฯและสภากาชาดใหร้ว่มกจิกรรม 

 3. เพือ่กระตุน้ศรทัธา ครบูุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษา ดว้ยการท าบุญ โดยการบรจิาคโลหติ 

 
เป้าหมาย เชิงประมาณและคณุภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 ครบูุคลากร และนกัศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา จ านวน 950  คน (คร ูบุคลากร 
จ านวน 75 ทา่น นกัศกึษา จ านวน 1,025 คน) 
 เชิงคณุภาพ 

1. รอ้ยละ 80 ครบูุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษา มสีว่นร่วมในกจิกรรมบรจิาคโลหติ 
2. รอ้ยละ 80 ไดร้บัความรว่มมอืจากครบูุคลากรและนกัเรยีนนกัศกึษาทัง้วทิยาลยัฯ 

 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 1. รอ้ยละ 100 ครบูุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษาไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรมบรจิาคโลหติ 
 2. รอ้ยละ 100 ครบูุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษาไดเ้หน็ความส าคญัของการเสยีสละการใหก้าร
ชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 
 
ขัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผูร้บัผิดชอบ  
(ระยะเวลาด าเนินการ กนัยายน 2559) 
 

ขัน้ตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ส.ค. 59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

2.ขออนุมตัจิดักจิกรรม ส.ค. 59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

3.ประชาสมัพนัธใ์หค้รแูละนกัศกึษาทราบ ส.ค. – ก.ย. 59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

3. จดัสถานที ่ ก.ย. 59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

4.ด าเนินการจดักจิกรรม ก.ย.59 - อ.สุเทพ แกว้จรญั 

รวมงบประมาณ - บาท 

 



171 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน -    
 
การประเมิน 
 1. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 1. ครบูคุลากร และนักเรียนนกัศกึษามคีุณธรรมมกีารเสยีสละการใหก้ารชว่ยเหลอืผูอ้ื่น 

 2. ครบูคุลากร และนกัเรยีนนกัศกึษามสีว่นรว่มในการรว่มกจิกรรม 

 3. ครบูุคลากร และนกัเรยีนนกัศกึษารว่มกนัท าบุญโดยการบรจิาคโลหติ 
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บทท่ี 4 
การก ากบั ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

 
 
 กรรมการสถานศกึษาวทิยาลยัเทคโนโลยพีาณิชยการลานนา ไดก้ าหนดแนวทางการก ากบัตดิตาม 
ประเมนิผล และรายงานผลการปฏบิตังิาน/การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กจิกรรม ไวด้งันี้ 
 
1. การก ากบั ตดิตาม (Monitoring) 

1.1  จดัผูร้บัผดิชอบในการก ากบัตดิตามงานและประเมนิผล 
1.2  จดัท ารปูแบบการก ากบัตดิตามงาน โดยจดัเตรยีมเครือ่งมอืในการก ากบั ตดิตาม เพือ่เป็นแนวทาง

ในการด าเนินการก ากบัตดิตามในทศิทางเดยีวกนั 
1.3  ด าเนินการก ากบั ตดิตาม โครงการ/กจิกรรม/งาน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์งบประมาณและ

ระยะเวลา 
2. การประเมนิผล (Evaluation) 

2.1 สรา้งเครือ่งมอืประเมนิผล 
2.2 ด าเนินการประเมนิผล ทัง้ก่อนด าเนินโครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ และเมือ่สิน้สดุโครงการ 

3. การรายงานผล (Reporting) 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานเมือ่สิน้สดุกจิกรรมทีก่ าหนดให ้โดยผูร้บัผดิชอบโครงการ/กจิกรรม/งาน 
3.2 เมือ่สิน้ปีการศกึษา วทิยาลยัสรุปผลการประเมนิโครงการไวแ้ต่ละปีการศกึษา เพือ่น าไปเป็นขอ้มลู

ในการแกไ้ข ปรบัปรุง พฒันาการด าเนินงานในปีการศกึษาถดัไป 
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แบบประเมินผลการปฏิบติังานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ในแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 2559 

 
1.   แผนงาน      1. การบรหิารจดัการศกึษาอาชวีศกึษา  2. หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนฯ 
  3. นวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค์  4. การบรกิารวชิาการและวชิาชพี 
  5. ปลูกฝังจติส านึกฯ  6. การประกนัคุณภาพฯ  
  7. ผูเ้รยีนและผูส้ าเรจ็การศกึษา 
2.  โครงการ/กจิกรรม/งาน        
       
3. ผูร้บัผดิชอบ         
4. การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ผลการปฏบิตังิานโครงการ/กจิกรรม บรรลุตามวตัถุประสงค ์      
2.  ความพงึพอใจในผลส าเรจ็ของผลการปฏบิตังิานโครงการ/

กจิกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย 
     

3.  งบประมาณในการปฏบิตังิานโครงการ/กจิกรรม      
4.  ความรว่มมอืของผูร้ว่มกจิกรรมในการปฏบิตังิาน      
5.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

สรปุผลการปฏิบติังาน      
 
5. ปัญหา/อุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ 
         
        



174 

 

 

        
        
    
 

ลงชือ่     ผูป้ระเมนิ 
                  (                               ) 
           ต าแหน่ง      
                    / /  
 
 
 
 
 
 
ตารางแสดงโครงการ/กจิกรรม/งาน ประจ าปีการศกึษา 2559 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย. 

1.  สนับสนุน/ส่งเสรมิ ใหค้รไูป
ศกึษาอบรมเพือ่รบัใบประกอบ
วชิาชพีทางการศกึษา 

            

2.  โครงการพฒันาคร ู             
3.  โครงการรว่มมอืกบัสถาน

ประกอบการ 
            

4.  โครงการพฒันาบุคลากร             
5.  โครงการพฒันาคุณภาพชวีติที่

เหมาะสม 
            

6.  งานปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายใน
บรเิวณสถานศกึษา 

            

7.  งานจดัผงัอาคารเรยีนและ
หอ้งปฏบิตักิาร 

            

8.  งานประเมนิความพงึพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้ม/ภมูทิศัน์และ
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การใชอ้าคารสถานที ่
9.  โครงการจดัซือ้/ซ่อมบ ารุง/

พฒันาเครือ่งมอื อุปกรณ์ สือ่ 
เทคโนโลย ี

            

10. การประเมนิความพงึพอใจต่อ
การจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ ์และคอมพวิเตอร ์

            

11. โครงการระดมทรพัยากรใน
การจดัการอาชวีศกึษากบั
เครอืขา่ย 

            

12. งานการจดัระบบดแูลผูเ้รยีน             
13. งานบรหิารความเสีย่ง             
14. แผนงาน/โครงการพฒันา

สถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั
ปรชัญา วสิยัทศัน์และพนัธกจิ 

            

15. แผนงาน/โครงการพฒันา
สถานศกึษาทีส่อดคลอ้งกบั    
อตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 

            

 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

พ.ค
. 

ม.ิย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ
. 

ม.ีค
. 

เม.ย. 

16. โครงการพฒันาหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ 

            

17. โครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนรูต้ามหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ 

            

18. โครงการฝึกงานตามหลกัสตูร             
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19. โครงงาน นวตักรรม 
สิง่ประดษิฐ ์งานวจิยั 

            

20. งานประชุมวชิาการและ
นิทรรศการ ครแูละผูเ้รยีน
ประจ าปี 

            

21. โครงการบรกิารวชิาการและ
วชิาชพี 

            

22. โครงการปลกูฝังจติส านึกและ
เสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืง
ไทยและพลเมอืงโลก 

            

23. โครงการจดัท าระบบฐานขอ้มลู   
สารสนเทศของสถานศกึษา 

            

24. โครงการจดัเตรยีมความพรอ้ม
รบั  การประเมนิคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

            

25. งานประเมนิผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน 

            

26. งานวดัผลผูเ้รยีน             
27. งานประเมนิระดบัความพงึ

พอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชนทีม่ตี่อ
คุณภาพผูเ้รยีน 

            

28. งานตดิตามผูส้ าเรจ็การศกึษา             
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ภาคผนวก 
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คำสั่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

ที ่31/2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีนโยบายให้วิทยาลัยฯ ในสังกัดทำการประกัน

คุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ และได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ตระหนักถึงความสำคัญและได้ทำการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นแผนแม่บท เพื่อกำหนดแนวทาง แนวปฏิบัติ ที่จะนำวิทยาลัยฯ เข้าสู่ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  นายวัชระ  ตัณตรานนท์  ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน 
 นางสาวบงกช  ชัยพันธ์   รองหัวหน้าคณะทำงาน 

 นางสาวนารี    วังโสภา   คณะทำงาน 

 นางพวงพลอย    ขันเลข   คณะทำงาน 

 นายสุเทพ   แก้วจรัญ   คณะทำงาน 

 นางทิพย์วรรณ  พิบูลนันท์  คณะทำงาน 

 นางสาวเพ็ญศรี  ขัดสงคราม  คณะทำงาน 

 นางสาวพัชราภรณ์   อินทรพงษ์นุวัฒน์  คณะทำงาน 

 นางสาวทัศนีย์  คฤหเตชะ  คณะทำงาน 

 นางสาวภุมริน  บุญทวี   คณะทำงาน 

 นางธิติมา   คำราพิศ   คณะทำงาน 

 นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์  คณะทำงาน 

 นางเพ็ญพรรณ  ประดิษฐนิยกูล  คณะทำงาน 

 นางตรีรัช  เตจ๊ะขอด คณะทำงาน 

 นางสาวมัตติกา ขวัญใจ คณะทำงาน 
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 นางน้ำหวาน  จันทร์วิเศษ คณะทำงาน 

 นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง คณะทำงาน 

 นางสาววลัยลักษณ์ เหล็กเทศ คณะทำงานและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  สัง่ ณ วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

  
 
 

       ( นางสาวกุลวดี   เกียรติไชยากร ) 

                    ผูร้ับใบอนุญาต 

 


