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บทท่ี ๑ 
ภาพรวมของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1.1 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 ตั้งอยู่เลขที่ 98/12  หมู่ที่ 2  ถนนโพธาราม  ต าบลช้างเผือก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
50300 โทรศัพท์ 053-210057-8 โทรสาร   053-225181 Website www.lcc.ac.th   
E–mail  lanna.ac1985@hotmail.com 
1.2 สังกัด (   ) สพฐ.     ( ) สช.      (   ) กทม. (   ) มท.    ( √  ) อ่ืน ๆ   ระบุ สอศ.  
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 
2. ลักษณะชุมชน 

สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่  2 ถนนโพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในการก ากับ
ดูแลของเทศบาลต าบลช้างเผือก ทิศเหนือติดกับธุรกิจที่พักท่าจีนบูติคเฮ้าส์ ทิศใต้ติดกับวัดโพธารามมหา
วิหาร (วัดเจ็ดยอด) ทิศตะวันออกติดกับถนนโพธาราม และทิศตะวันตกติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) 
 ในชุมชนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และอาชีพ
ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักชั่วคราว หอพัก ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจสถานพยาบาล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา อยู่ในชุมชนย่านวัดเจ็ดยอดอาณาเขตบริเวณใกล้ เคียงกับ
ที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ วัดโพธารามหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด)  
วัดข่วงสิงห์  ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) สถานีต ารวจช้างเผือก สุสานจีนข่วงสิงห์ 

 
3. ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเดิม ชื่อโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งขึ้น
โดย บริษัทเชียงใหม่การศึกษาจ ากัด  ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีอุดมการณ์และเจตจ านงที่จะให้ 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์ สูงสุดทั้งทาง 
ด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
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โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่  ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดท าการสอน
ในปีการศึกษา 2528 โดยตั้งอยู่เลขท่ี 168/1 ถนนช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ 8 ไร่
เศษ จากสถิติการรับนักเรียนนักศึกษาปรากฏว่ามีจ านวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้สถานที่
เดิมคับแคบไม่เพียงพอที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาได้อีกต่อไป ดังนั้นในปีการศึกษา 2533 จึงได้ท าการ
ย้ายโรงเรียน มายังสถานที่แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม ต าบลช้างเผือก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพ้ืนที่ 16 ไร่เศษ ประกอบด้วยอาคารโรจนารุณ อาคารแมททิว และอาคาร
ส านักงาน อาคารทุกหลังได้ท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนฯ มีห้องประชุมหลายขนาด ซึ่ง
สามารถบรรจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 1,500 คน  และมีสนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล 
สนามเซปักตะกร้อรวมทั้งสนามฟุตซอล  บรรยากาศภายในโรงเรียนฯ เงียบสงบเหมาะแก่การศึกษาเป็น
อย่างยิ่งโรงเรียนฯ ได้จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนไว้อย่างครบครันและทันสมัย 

ปัจจุบัน โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ     
ลานนาตามใบอนุญ าตเลขที่  ชม 01 - 001/2555 ชื่ อภาษาอั งกฤษ LANNA COMMERCIAL 
TECHNOLOGICAL COLLEGE ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ดร.วัชระ ตันตรานนท์ เป็นผู้จัดการ 
นางสาวกุลวดี เกียรติไชยากร เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางคนึงนิจ  พรหมเนตร เป็นผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลานนาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัยพร้อมที่จะน าความรู้และทักษะ
วิชาชีพไปรับใช้สังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยฯ  คือ “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญ
ทักษะ” และค าขวัญชองวิทยาลัยฯ คือ “LEARN TO SERVE” 
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4. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลยัเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ 

นางอุบลรัตน์  บุญเพ็ง 

หวัหน้ำงำนวิจยัพฒันำนวตักรรม
และสิง่ประดิษฐ์ 

นางอภญิญา  ธรรมปัญญา 
หวัหน้ำงำนโครงกำรพิเศษและ

งำนบริกำรชมุชน 

นางสาวนารี  วังโสภา 
หวัหน้ำงำนอำคำรสถำนท่ี 

นางสาวเพ็ญศรี  ขัดสงคราม 

หวัหน้ำงำนบริหำรงำนทัว่ไปและ
หวัหน้ำงำนทะเบยีน 

นายกมล  รุ่งพิทักษ์มานะ 

หวัหน้ำงำนกำรบญัชี 
นางเบญจวรรณ  อุสุยะ 
หวัหน้ำงำนบคุลำกร 

 

นางสาวพัชราภรณ์ อนิทรพงษ์นุวัฒน์ 

หวัหน้ำงำนพสัด ุ
นางสาวชมพูนุท  จเริญชมน์ 

      หวัหน้ำงำนประชำสมัพนัธ์ 

นางธิติมา  ค าราพิศ 

หวัหน้ำหมวดบญัชี 
นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง 

หวัหน้ำหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีด และ
หวัหน้ำงำนพฒันำหลกัสตูรกำรเรียนกำรสอน 

นางอภิญญา   ธรรมปัญญา 
หวัหน้ำหมวดกำรตลำด 

 

นางบุษกร  พันธวงค์ 

หวัหน้ำหมวดกำรท่องเท่ียวและหวัหน้ำงำน
อำชีวะศกึษำระบบทวิภำคี 

นางอมราภรณ์  มณีนันท์ 

หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ 
นางอุษณีย์  ไชยค าปัน 

หวัหน้ำงำนวัดผลและประเมินผล 

นางพวงพลอย  ขนัเลข 

ท ำหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
วิชำกำร 

ดร.วัชระ  ตันตรานนท์ 

ผู้จดักำร 
นางสาวกุลวดี  เกียรติไชยากร 

ผู้ รับใบอนญุำต 

นางทพิย์วรรณ  พิบูลนันท์ 

ท ำหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
บริหำรทรัพยำกรและหวัหน้ำ

กำรเงิน 
 

นางสาวสันทนา  โรจน์พานิชกุล 

หวัหน้ำงำนวิทยบริกำรและห้องสมดุ 
นางสาวภุมริน  บุญทวี 
หัวหน้าหมวดวิชาสามัญ 

และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

นางสาวนารี  วังโสภา 

ท ำหน้ำทีร่องผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำม
ร่วมมอื 

นายสุเทพ  แก้วจรัญ 

ท ำหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำกิจกำรนกัเรียน
นกัศกึษำและหวัหน้ำงำนกิจกรรมนกัเรียนนกัศกึษำ 

นางน า้หวาน  สุจริตพานิช 
หวัหน้ำงำนวำงแผนและงบประมำณ และ
หวัหน้ำงำนประกนัคุณภำพมำตรฐำน

กำรศึกษำ 

นายบรรเจิด  จิตมั่น 
หวัหน้ำงำนศนูย์ข้อมลูสำรสนเทศ 

นางบุษกร  พันธวงค์ 

หวัหน้ำงำนควำมร่วมมือ 

นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธ์ิ 

หวัหน้ำงำนสง่เสริมผลติผล กำรค้ำ
และกำรประกอบธุรกิจ 

นางพรรณี  สถิตเมธากุล 

หวัหน้ำงำนครูท่ีปรึกษำ 
นางสาวนารี  วังโสภา 
หวัหน้ำงำนปกครอง 

นางอาทติย์  สิทธิมูล 

หวัหน้ำงำนแนะแนวอำชีพและ
กำรจดัหำงำน 

นางเกษสุดา  อินทชัย 

หวัหน้ำงำนสวสัดิกำรนกัเรียน
นกัศกึษำ 
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5. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

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

 
 
 
 
 

มาร์ชพณิชยการลานนา 
L.C.C. MARCH 

 
มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา  เรามุ่งมั่นในการศึกษา 

 เพียรฝึกวิชาพัฒนาสู่ตน    ดังสากลเจริญก้าวไกล 
 ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีกีฬาเราก็เข้มแข็ง  เราร่วมแรงกันชูธงชัย 
 เราทันสมัยในนันทนาการ   ฝึกช านาญการดีเด่นดัง 

เรื่องการศาสนาฟ้าบันดาล  การน้อมน าค าสอนสั่ง 
 ด้วยดวงจิตมุ่งหวังทั้งดวงมาลย์            พร้อมการเรียนเพียรสัมพันธ์ 
 มาเถิดพวกเราพณิชยการลานนา   เรียนวิชาพาตนสู่ฝัน 
 เรียนเพ่ือสร้างสรรค์สังคมสุขสมใจ   พัฒนาชาติไทยไชโย 
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สัญลักษณ์ของวิทยาลัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (L.C.C.) เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นแหล่งปัญญาวิชาชีพและ
เป็นสถานอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างคนดีมีความสามารถไปรับใช้สังคม และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สีฟ้า – ทอง เป็นสีประจ าวิทยาลัยฯ เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพณิชยการ 

   และความรุ่งเรือง 
 สัญลักษณ์ ดวงอาทิตย์ หมายถึงความรุ่งเรือง 
   ดอกไม้  หมายถึงงดงามน่าชื่นชม 
   สามเหลี่ยม หมายถึงความถาวรขณะที่เคลื่อนไหว 
   แหย่งช้าง หมายถึงการค้าธุรกิจพาณิชย์ 
   ตะเกียงน้ ามัน หมายถึงปัญญาความรู้ทักษะ 
   ตาชั่ง  หมายถึงความซื่อสัตย์ 
   ใบมะกอก หมายถึงชัยชนะหรือความส าเร็จ 
   งาช้างคู่  หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่ามีความอดทนแข็งแรง 
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วิสัยทัศน์ 
พัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบน

พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา 
รูปแบบ DTL 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน 

 4. มุ่งเน้นพัฒนาให้นักศึกษาคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็น
ผู้ประกอบการแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   

5.  พัฒนาการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
 

อัตลักษณ์ 
 วินัยดี วิชาการเด่น 
 

นโยบาย 
 จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ  
ลานนา จะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 

 
ปรัชญาและค าขวัญของวิทยาลัยฯ 

ปรัชญาของวิทยาลัยฯ คือ  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ เชี่ยวชาญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯมี
ความเชื่อว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชน เป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงกล่าวคือผู้ที่มีการศึกษาย่อมมี
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทางท่ีดีงาม 
 คุณธรรมเด่น หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมี
คุณภาพให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 เน้นวิชาการ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อ
น าความรู้ไปพัฒนางานและตนเอง 
 เชี่ยวชาญทักษะ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ เกิดความ
เชี่ยวชาญเพ่ือน าทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าความรู้ทางวิชาการ และทักษะ
วิชาชีพไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงได้ 
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ค าขวัญของวิทยาลัยฯ “LEARN TO SERVE” คือการน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาไปใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์
สังคมให้ดีขึ้น  
การจัดการศึกษา   

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 6 สาขาได้แก่ 

1.1 สาขาวิชาการบัญชี 
1.2 สาขาวิชาการตลาด 
1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
1.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) จะใช้ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.) จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจ าแนกเป็น 6 สาขาได้แก่ 

  1.1 สาขาวิชาการบัญช ี
  1.2 สาขาวิชาการตลาด 
  1.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                 1.4 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
                 1.5 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
                 1.6  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หากส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) จะใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
หากส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะใช้ระยะเวลาศึกษา 2 ปีกับ 2 ภาคฤดูร้อน 
 การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้น หลักสูตรมุ่งให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีทักษะเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท างาน ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา นอกจากจะจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้ว ทางวิทยาลัยฯ ยังได้เพ่ิมการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการปฏิบัติจริง สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้าง
โอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
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การเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้ สมัครเข้าศึกษาในระดับประดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หากส าเร็จการศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะใช้
ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี หากส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออเทียบเท่า จะใช้เวลาศึกษา 2 ปี กับ 2 
ภาคฤดูร้อน 

การเรียนในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนั้นหลักสูตรมุ่งให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท างานส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนานอกจากจะ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุ่งมุ่งหมายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นแล้วทางวิทยาลัยฯยังได้เพ่ิม
การสอนวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเสริมทักษะการปฏิบัติจริงสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อภายหน้าเป็นการสร้าง 
โอกาสที่จะศึกษาในระดับที่สูง 
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2. ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา 
จ านวนนักเรียนนักศึกษา และห้องเรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา 
จ านวน

ห้องเรียนท่ี
ได้รับอนุญาต 

จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 

รวม
ห้องเรียน 

นักเรียน 
ห้อง 

นักเรียน 
ห้อง 

นักเรียน ห้อง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 
 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ปวส. 
พาณิชยกรรม 
 
 
 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 

 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
21 
12 
15 
9 
9 
- 
 
 

18 
12 
14 
6 
6 
- 

 
5 
4 

12 
13 
5 
- 
 
 

8 
7 

16 
11 
6 
- 

 
29 
6 
9 

37 
29 
- 
 
 

94 
26 
12 
51 
37 
- 

 
34 
10 
21 
50 
34 
- 
 
 

102 
33 
28 
62 
43 
- 

 
1 
1 
1 
2 
1 
- 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
- 

 
6 
1 
7 
5 
3 
- 
 
 

5 
8 

12 
13 
5 
- 

 
46 
7 
6 

25 
32 
- 
 
 

100 
29 
22 
40 
34 
- 
 

 
52 
8 

13 
30 
35 
- 
 
 

105 
37 
34 
53 
39 
- 

 
2 
1 
1 
1 
1 
- 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
- 

 
4 
2 
6 
7 
3 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
37 
4 

13 
27 
19 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
41 
6 

19 
34 
22 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
4 
3 
3 
4 
3 
- 
 
 

4 
2 
2 
2 
2 
- 
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หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขาวิชา 
จ านวนห้องเรียนท่ี

ได้รับอนุญาต 

จ านวนผู้เรียนและห้องเรียน 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 
 
 
 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ปวส. 
พาณิชยกรรม 
 
 
 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
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 
- 
 

 
34 
10 
21 
50 
34 
- 
 
 

102 
33 
28 
62 
43  
- 
 

 
1 
1 
1 
2 
1 
- 
 
 

3 
2 
2 
2 
2 
- 
 

 
52 
8 

13 
30 
35 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
2 
1 
1 
1 
1 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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3. ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพครู และอายุงานเฉลี่ย 

ต าแหน่ง รวม 

จ านวน (คน) 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ผู้ที่มีวุฒิ 

วิชาชีพครู* 

อายุงาน
เฉลี่ย 
(ปี) 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

ป.
ตร

 ี

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก 

ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการ 
ครูประจ าการ 
ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
เจ้าหน้าท่ีทะเบยีน 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
นักการ/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 

* หมายถึงวุฒิปริญญาทางการศึกษา และ/หรือปริญญาทางวิชาชีพ / ป.บัณฑิต 
 มีครูสอนตรงตามสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน   55     คน (ร้อยละ  93.22) 
 มีครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาชีพที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน   4  คน (ร้อยละ  6.78 ) 
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4. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตั้งอยู่เลขที่ 98/12 หมู่ 2 ถนน โพธาราม (เจ็ดยอด) ต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300 โทร. (053) 210057–8 โทรสาร (053) 225181  
ชื่อเว็บไซต์ www.lcc.ac.th 

มีอาณาบริเวณ 16 ไร่เศษ มีอาคารจ านวน 5 หลังได้แก่ 
1. อาคาร “อ านวยการ” 3 ชั้นประกอบด้วย 

-    ห้องผู้อ านวยการ 
-  ห้องประชุมตันตรานนท์สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 1,500 คน 
- ห้องประชุมลานนาสามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 100 คน 
- ห้องประชุมเอ้ืองมณีฉายจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ 30 คน 
- ห้องประชาสัมพันธ์ 
- ห้องการเงิน , ห้องพัสดุ 
- ห้องทะเบียน–วัดผล 
- ห้องวิชาการและฝ่ายแผนงาน 
- ห้องสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ห้องพยาบาล 
- ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

งานแนะแนว/งานปกครอง 
- โรงอาหาร 
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2. อาคาร “สามัคคี” 3 ชั้น ประกอบด้วย 
– ห้องเรียนจ านวน 13 ห้อง 
– ห้องปฏิบัติการบัญชี 
– ห้องปฏิบัติการตลาด 
– ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด 
– ห้องแนะแนว 
– ห้องวิชาการ 
– ห้องงานปกครอง 
– ชมรมนักร้องประสานเสียง 
– ห้องประสานงานนักศึกษาวิชาทหาร 
– ห้องจ าหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. อาคาร “โรจนารุณ” 3 ชั้นประกอบด้วย 
 -  ห้องเรียนจ านวน 31 ห้อง 
 -  ห้องพักครูจ านวน 2 ห้อง 
 -  ห้อง LCC Youth Corner 1 ห้อง 
 -  ห้องภาษาจีน 
 -  ห้องภาษาอังกฤษ 
 -  ห้องวิทยาศาสตร์ 
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4. อาคาร “แมทธิว” 5 ชั้นประกอบด้วย 
 – ห้องเรียนจ านวน 25 ห้อง 
 – ห้องปฏิบัติงานส านักงานจ านวน 6 ห้อง 
 – ห้องพักครูจ านวน 1 ห้อง 
 

 
 

5. อาคาร “ส านักงาน” 5 ชั้นประกอบด้วย 
 -  ห้องเรียนจ านวน 13 ห้อง 
 -  ห้องพักครูจ านวน 1 ห้อง 
 -  ห้องปฏิบัติงานส านักงาน 24 ห้อง 
 -  ห้องสมุด 
 -  ห้องประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 -  ห้องแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
 -  โรงอาหาร , มินิมาร์ท 
 -  ลานจอดรถยนต์ใต้ดินสามารถจอดรถยนต์ได้ 100 คัน 
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5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งชี ้ ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
1. ผู้ส าเร็จการศึกษาไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน   
1 ปี 

4.27 ดี 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นในการท างาน 4.78 ดีมาก 
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวชิาชีพจากองค์กรที่เปน็ที่ยอมรับ 3.06 พอใช้ 
4. ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดษิฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน ์

1.52 ต้องปรับปรุง 

5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้
น าไปใชป้ระโยชน ์

1.53 ต้องปรับปรุง 

6. ผลการให้บริการและวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 2.78 พอใช้ 
7. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 2.78 พอใช้ 
8. ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศกึษา 
    8.1 ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    8.2 ผลการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 

8.50 
(4.50) 
(4.00) 

ดี 
 
 

9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 4.00 ดี 
10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.00 พอใช้ 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 3.17 พอใช้ 
12. ผลการสร้างการมีสว่นร่วมในการประกันคุณภาพ 4.00 ดี 
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน 48.39  
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
14. ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเนน้และจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
     14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรชัญา ปณิธาน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
     14.2 ผลการพัฒนาตามจดุเน้นหรือจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

9.84 
 

(5.00) 
 

(4.84) 

ดีมาก 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ 9.84  
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม 
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.35 ดี 
16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 4.50 ดีมาก 
17. การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 4.50 ดีมาก 
18. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา 4.34 ดี 

ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งขี้มาตรการสง่เสริม 17.68  
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งชี ้ 75.91 ดี 
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6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์พัฒนาทักษะผู้เรียนด้านผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ และยกระดับคุณภาพไปสู่นวัตกรรมเพ่ือการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติต่อไป รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
โดยเฉพาะการน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 

 

 2. อบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียนในการจัดท าเอกสารประกอบโครงงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมให้
ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยก าหนดแนวคิด ที่มาของปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานที่ถูกต้อง
ตามวิชาการ มีการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ้างอิงผลงานของ
ตนเองตลอดจนประเมินผลจากการน าไปใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาส าหรับผู้สนใจหรือ
ผู้เรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปในการพัฒนาต่อยอด 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

ส่วนน ำ 
 

พระบรมรำโชบำยของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
ด้ำนกำรศึกษำ ต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน 

 
1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
2. มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

 
1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี

คุณภำพ 
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
4. กำรรับรองกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
5. กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำก

ภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

3. นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 
1. จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
2. ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
3. ให้ภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมจัดกำรศึกษำและเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 
4. พัฒนำคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองดี 
5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน 
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6. พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู 
7. ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ 
8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทำงสังคม 
9. สนับสนุนกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศ 
10. ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกที่ดี 

4. แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนกำรวัดผลประเมินผล 

1. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

5. ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม 
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบัติตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
10. รู้จักด ำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอ เพียงตำมพระรำชด ำรัสของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย
จ ำหน่ำย และพร้อมที่จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำม
ละอำยเกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
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6. ทักษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

Reading 

Writing  

Arithmetic 

             
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3R x 8C 
  

ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช 
 

ทักษะด้านการเข้าใจล่างวัฒนธรรมล่าง
กระบวนทัศน ์
 (Cross-cultural Understanding) 

ทักษะด้านคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้
(Career and Learning Skills) 

 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศธ. 

ความมีเมตตากรุณา (Compassion) 
(วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ) 

 

Partnership for 21St century learning 

 ทักษะด้ำนกำรคิดอยำ่งมีวิจำรณญำณและทักษะ
ในกำรแก้ปัญหำ 

(Critical Thinking and Problem Solving) 

 

 ทักษะด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม 

(Creative and Innovation) 

ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และ
ภำวะผู้น ำ 

(Collaboration, Teamwork and Leadership) 

ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร สำรสนเทศ  
และรู้เท่ำทันสื่อ(Communication, Information 
and Media Literacy) 

พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ในควรประชุมนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู 

   
อยากรู้อยากเห็น 
 
คิดสร้างสรรค์ 

 
อยากลองส่ิงใหม่ 
 
รู้จักปรับตัว 

 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง 

 

มีเหตุผล 

คิดวิเคราะห์ 

ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการสื่อสาร 

มีควำมสำมรถใน
กำรพัฒนำ 
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7. โครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

 

พัฒนำคน 

 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 

ยุทธศำสตร์หลัก (Grand Strategy) 

1. ธรรมำภบิำล 2. นวัตกรรมและผลิตภำพ 3. ยกระดับคุณภำพมนุษย ์ 4. มีส่วนร่วมในควำมมั่งค่ัง 

 

7 ตัวขับเคลื่อน (Value Driver) 

1. ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภำพ 

2. ส่งเสริม SMEs & Start Up 

3. ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและ Mice 

4. ส่งเสริมกำรส่งออกและกำรลงทุนในต่ำงประเทศ 

5. พัฒนำ Cluster ภำคอุตสำหกรรมทีเ่ป็น New S-curve 

6. พัฒนำเกษตรสมัยใหม ่

7. กำรสร้ำงรำยได้และกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของประเทศ 

 

5 ปัจจยัสนับสนุน (Enable Factor) 

1. กำรดึงดูดกำรลงทุนและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
ประเทศ 

2. กำรยกระดับคุณภำพวิชำชพี 

3. กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ 

4. กำรปรับแก้กฎหมำยและกลไกลภำครัฐ 

5. กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ 

 

มติ ครม. เห็นชอบในหลักกำรก ำหนด 10 อุตสำหกรรมเพื่อเป็นกลไกลหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต 

 
1. กำรต่อยอดในกลุ่มอุตสำหกรรมเดิม 5 กลุ่ม 

(1) ยำนยนต์แห่งอนำคต 

(2) อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 

(3) ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 

(4) เกษตรเชิงประสิทธิภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ 

(5) อำหำรแห่งอนำคต 

 

2. เพิ่มเติมในอีก 5 กลุ่มอุตสำหกรรม 

(1) หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม 

(2) ขนส่งและกำรเงิน 

(3) พลังงำนและเคมีชีวภำพ 

(4) อุตสำหกรรมดิจิทัล 

(5) กำรแพทย์และสุขภำพ 
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8. กำรวิเครำะห์นโยบำยสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป ี
(พ.ศ. 2560-2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) 

นโยบำยของรัฐบำลด้ำน
กำรศึกษำ 

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
(รมว.ศธ.พลเอกดำว์พงษ์ 

รัตนสุวรรณ) 
1. ควำมมั่นคง 1. ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขัน

และกำรหลดุพ้นกับดักรำยไดป้ำน
กลำงสู่รำยได้สูง 

1. จัดให้มีกำรปฏริูป
กำรศึกษำและกำรเรียนรู ้

1. กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 

2. สรำ้งควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

2. พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
และกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคม
สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 

2. ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรร
งบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ 

2. กำรจดักำรเรียนกำรสอนทวิ
ภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร 

3. พัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน 

3. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 3. ให้ภำคส่วนต่ำงๆร่วมจดั
กำรศึกษำและเน้นกำร
กระจำยอ ำนำจ 

3. กำรแก้ปญัหำทะเลำะวิวำท
ของนักศึกษำ 

4. สรำ้งโอกำสควำมเสมอ
ภำคและเท่ำเทียมกันทำง
สังคม 

4. รองรับกำรเช่ือมโยงภมูิภำคและ
ควำมเป็นเมือง 

4. พัฒนำคนทุกช่วงวัยให้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ควำมเป็นพลเมืองด ี

4. กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มี
ควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 

5. สรำ้งกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 
 

5. สรำ้งควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมอำชีวศึกษำและ
กำรศึกษำระดับวิทยำลัย
ชุมชน 

5. กำรจดักำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล  
(รวมอำชีวะอำเซียน) 

6. ปรับสมดลุและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

6. บริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภำพ 

6. พัฒนำระบบกำรผลิตและ
พัฒนำครู 

 

  7. ทะนุบ ำรุงและอุปถัมภ์
พระพุทธศำสนำ และศำสนำ
อื่นๆ 

 

  8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
เผยแพรม่รดกทำงวัฒนธรรม 

 

  9. สนับสนุนกำรเรียนภำ
ต่ำงประเทศ 

 

  10. ปลูกฝังค่ำนิยมและ
จิตส ำนึกท่ีด ี
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9. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรในด้ำนอำชีวศึกษำ 
1. กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร 
3. กำรแก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำทของนักศึกษำ 
4. กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
5. กำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล (รวมอำชีวะอำเซียน) 

10. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศำสตร์/มำตรกำร 
10.1 วิสัยทัศน์/Vision 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และภูมิภำค 

(The office of the Vocational Education Commission (OVEC) is the leader in 
Vocational Education and training for driving the development of economics and 
society, increasing competitiveness country and region.) 
10.2 ภำรกิจ/Duty 
     จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ โดยค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเป็น
เลิศทำงวิชำชีพ  (Provide and promote vocational education and professional training 
with the quality and professional excellence.) 

     10.3 พันธกิจ/Mission 
1. จัดและส่งเสริมกำรอำชีวศึกษำและกำรอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

(Provide and promote quality and standards vocational education.) 
2. ยกระดับคุณภำพมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพสู่สำกล 

(Upgrade vocational education manpower to meet with international quality and 
standards.) 

3. ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
(Expend the vocational education opportunity widely and equally.) 

4. เป็นแกนกลำงในกำรจัดอำชีวศึกษำและอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
ของประเทศ (Be a center in vocational education at the skill level, technical level and 
technological level.) 

5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
และกำรฝึกอบรมวิชำชีพ (Strengthen cooperation network and partnership.) 

6. วิจัย สร้ำงวัฒนธรรม จัดองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
( Conduct research, innovation and knowledge management for professional 
development.) 



๒๓ 
 

7. ส่งเสริม/พัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ (Enhance and develop vocation teacher and personnel to be excellent.) 

10.4 ยุทธศำสตร์ 
1. ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
2. เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
4. เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

10.5 มำตรกำร 
1. ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
2. กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
3. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
7. กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
8. สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
10. พัฒนำระบบริหำรจัดกำร 
11. ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
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ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์ วิทยำลัยเทคโนโลยีพำณิชยกำรลำนนำ 

 

ปรัชญำ 

“คุณธรรมเด่น เน้นวิชำกำร เชี่ยวชำญทักษะ” ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งวิทยำลัยมีควำมเชื่อว่ำกำรให้กำรศึกษำ
ที่ดีแก่เยำวชน เป็นกำรสร้ำงรำกฐำนชีวิตที่มั่นคงกล่ำวคือผู้ที่มีกำรศึกษำย่อมมีสติปัญญำ คุณธรรม จริยธรรม 
และเลือกประพฤติปฏิบัติไปในทำงท่ีดีงำม 

คุณธรรมเด่น หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ และมีคุณภำพให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีควำมประพฤติดี มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เน้นวิชำกำร หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ทั้งทำงด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ เพ่ือน ำ
ควำมรู้ไปพัฒนำงำนและตนเอง 

เชี่ยวชำญทักษะ หมำยถึง กำรมุ่งพัฒนำนักศึกษำให้มีกำรฝึกฝนทักษะวิชำชีพ เกิดควำมเชี่ยวชำญเพ่ือ
น ำทักษะวิชำชีพไปประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำควำมรู้ทำงวิชำกำร และทักษะวิชำชีพไป
ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงได ้
 
วิสัยทัศน์ 

พัฒนำผู้เรียน มุ่งเน้นคุณธรรม สู่มำตรฐำนสำกล ก้ำวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต บน
พ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1.จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยเน้นรูปแบบกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
รูปแบบ DTL 

2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง 

3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียน 

 4. มุ่งเน้นพัฒนำให้นักศึกษำคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็นมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรแนวใหม่ (Start up) ให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน   

5.  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและสถำนประกอบกำรหรือสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ 
 
ค ำขวัญ 

“LEARN TO SERVE” คือกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำและสร้ำงสรรค์สังคมให้ดีขึ้น  
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อัตลักษณ์ 
วินัยดี วิชำกำรเด่น 

 
คุณลักษณะของนักเรียนนักศึกษำ L.C.C. HUMAN 

1. ลุกพับ กินล้ำง ใส่ซัก 
2. ยิ้ม ไหว้ ทักทำย 
3. มีวินัย รับผิดชอบ รอบรู้ 
4. คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น 
5. Start up / Learn to serve / Speak English 
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งบประมำณกำรรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป) 
วิทยำลัยพำณิชยกำรลำนนำ 

1. ประมำณกำรรำยรับ       31,152,000 
     เงินงบประมำณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ที่คำดว่ำจะได้รับ  31,152,000 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ     19,871,000 
 เงินอุดหนุนรำยบุคคลจำกรัฐบำล    5,904,000 
 เงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี   1,767,000 

เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์ของนักเรียน  175,000 
รำยได้อ่ืน      3,735,000 

2. ประมำณกำรรำยจ่ำย       30,847,000 
     งบบุคลำกร      17,490,000 
 - เงินเดือน      15,324ม000 
 - เงินประจ ำต ำแหน่ง     210,000 
 - เงินเดือนนักกำร     892,000 
 - ค่ำตอบแทน      1,064,000 
     งบด ำเนินงำน     3,081,000 
 - ใช้สอย       1,861,000 
 - วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อกำรเรียน    770,000 
 - ค่ำวัสดุฝึก ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 450,000 
     งบค่ำสำธำรณูปโภค     1,909,000 
 - ค่ำสำธำรณูปโภค     1,909,000 
     งบลงทุน      2,484,000 
 - ครุภัณฑ์กำรศึกษำ     650,000 
 - ครุภัณฑ์ทั่วไป      534,000 
 - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง     1,300,000 
    งบเงินอุดหนุน     5,883,000 
 - เงินอุดหนุนตำมนโยบำยเรียนฟรี 15 ปี   1,767,000 
 - เงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์ของนักเรียน  175,000 
 - ทุนกำรศึกษำ      3,941,000 

3. งบส ำรอง        305,000 
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สรุปหน้ำรำยจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2560 
วิทยำลัยเทคโนโลยียีพำณิชยกำรลำนนำ 

 
 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2560) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล/รำยได้คำ่ธรรมเนียมกำรเรียน  
 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรเรยีน 
 

ปวช. 
 

ปวส. 
ระยะ
สั้น 

สิ่ง 
ประดิษฐ ์

....... 

 
รวม 

รำยได้เงิน
อุดหนุนจำก

รัฐบำล 

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม 

1. 
โครงกำร 

....... 

2.
โครงกำร 

....... 

3. 
โครงกำร 

....... 
งำนบุคลำกร       17,490,000    17,490,000 
  - เงินเดือน      5,904,000 9,420,000    9,420,000 
  - เงินประจ ำต ำแหน่ง       210,000    210,000 
  - เงินเดือนนักกำร       892,000    892,000 
  - ค่ำตอบแทน        1,064,000    1,064,000 
       ค่ำสอนซ่อมเสริม       89,000    89,000 
       เงินสมทบ 3 %       376,000    376,000 
       เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       11,000    11,000 
       ค่ำสอนภำคฤดูร้อน       180,000    180,000 
       ค่ำล่วงเวลำปิดเทอม       375,000    375,000 
       ค่ำนิเทศนักเรียน       33,000    33,000 
งบด ำเนินงำน       3,081,000    3,081,000 
  - ค่ำใช้สอย       1,861,000    1,861,000 
       ค่ำใช้จ่ำยอบรม       85,000    85,000 
       ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน       231,000    231,000 
       ค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักเรยีน       160,000    160,000 
       ค่ำใช้จ่ำยห้องพยำบำล       4,000    4,000 
       ค่ำท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน       2,000    2,000 
       ค่ำบ ำรุงสมำคมโรงเรียนเอกชน       13,000    13,000 
       ค่ำเบี้ยประชุม       31,000    31,000 
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สรุปหน้ำรำยจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2560 
วิทยำลัยเทคโนโลยียีพำณิชยกำรลำนนำ 

 
 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2560) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล/รำยได้คำ่ธรรมเนียมกำรเรียน  
รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรเรยีน 
ปวช. ปวส. ระยะ

สั้น 
สิ่ง 

ประดิษฐ ์
....... 

รวม รำยได้เงิน
อุดหนุนจำก

รัฐบำล 

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม 

1. 
โครงกำร 

....... 

2.
โครงกำร 

....... 

3. 
โครงกำร 

....... 
       ค่ำอำหำรกลำงวันนักเรียน       33,000    33,000 
       ค่ำน้ ำมันรถยนต์       89,000    89,000 
       ค่ำไปรษณียกร       8,000    8,000 
       ค่ำรับรอง       4,000    4,000 
       ค่ำใช้จ่ำยในกำรแนะแนว       202,000    202,000 
       ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและอื่นๆ       33,000    33,000 
       ค่ำภำษีโรงเรือนและทีด่ิน       203,000    203,000 
       ค่ำภำษีรถยนต์       13,000    13,000 
       ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ       250,000    250,000 
       ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง       9,000    9,000 
       ค่ำบริจำคและกำรกุศล       39,000    39,000 
       ค่ำเบี้ยประกันภัยทรัพยส์ิน       150,000    150,000 
       ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด       40,000    40,000 
       ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสวน       16,000    16,000 
       ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอ่ืน       2,000    2,000 
       ค่ำสอบบัญช ี       50,000    50,000 
       ค่ำบริกำรจัดหำครสูอน       40,000    40,000 
       ภำษำต่ำงประเทศ       -    - 
       ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันทักษะ       90,000    90,000 
       ค่ำตรวจสุขภำพ       64,000    64,000 
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สรุปหน้ำรำยจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2560 
วิทยำลัยเทคโนโลยียีพำณิชยกำรลำนนำ 

 
 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2560) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล/รำยได้คำ่ธรรมเนียมกำรเรียน  
 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรเรยีน 
ปวช

. 
ปวส. ระยะ

สั้น 
สิ่ง 

ประดิษฐ ์
....... 

รวม รำยได้เงิน
อุดหนุนจำก

รัฐบำล 

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม 

1. 
โครงกำร 

....... 

2.
โครงกำร 

....... 

3. 
โครงกำร 

....... 
  - ค่ำวัสดฝุึก อุปกรณ์และสื่อกำรสอน       770,000    770,000 
       ค่ำวัสดุกำรเรียนกำรสอน       430,000    430,000 
       ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ต       185,000    185,000 
       ค่ำเครื่องเขียนพิมพ์และข้อสอบ       80,000    80,000 
       มำตรฐำน       -    - 
       ค่ำวำรสำร,หนังสือห้องสมดุ       75,000    75,000 
  - ค่ำวัสดฝุึก ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำร       450,000    450,000 
       กำรเรียนกำรสอน       -    - 
งบสำธำรณูปโภค       1,909,000    1,909,000 
  - ค่ำไฟฟ้ำ       1,801,000    1,801,000 
  - ค่ำน้ ำประปำและน้ ำบำดำล       35,000    35,000 
  - ค่ำโทรศัพท์       73,000    73,000 
งบลงทุน       2,484,000    2,484,000 
  - ครุภณัฑ์กำรศึกษำ       650,000    650,000 
  - ครุภณัฑ์ทั่วไป       534,000    534,000 
  - อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง       1,300,000    1,300,000 
งบเงินอุดหนุน       5,883,000    5,883,000 
  - เงินอุดหนุนตำมนโยบำย       1,767,000    1,767,000 
  - เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคำ่อุปกรณ์ของ
นักเรียน 

      175,000    175,000 
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สรุปหน้ำรำยจ่ำยงบประมำณ พ.ศ. 2560 
วิทยำลัยเทคโนโลยียีพำณิชยกำรลำนนำ 

 
 

รำยกำรคำ่ใช้จ่ำย/รำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินปตีำมแผนปฏบิัติกำร (ปี 2560) เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล/รำยได้คำ่ธรรมเนียมกำรเรียน  
 

รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยได้ค่ำธรรมเนยีมกำรเรยีน 
ปวช. ปวส. ระยะ

สั้น 
สิ่ง 

ประดิษฐ ์
....... 

รวม รำยได้เงิน
อุดหนุนจำก

รัฐบำล 

รำยได้
ค่ำธรรมเนียม 

1. 
โครงกำร 

....... 

2.
โครงกำร 

....... 

3. 
โครงกำร 

....... 
  - ทุนกำรศึกษำ       3,941,000    3,941,000 
งบรำยจ่ำยอื่น       305,000    305,000 
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ตำรำงสรุปแผนงำน/โครงกำร ที่ด ำเนินในปีกำรศึกษำ 2561 

แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 

1. แผนกำร
จัดกำรศึกษำ 
 

- งำนฝ่ำยวิชำกำร 
 1. โครงกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพภำยใน 
2. โครงกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพภำยนอก 
3. โครงกำรประกวด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม ่
4. โครงกำรประกวด
โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
5. โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน 
 

- ผู้ส ำเร็จกำรศึกท่ีได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยใน 1 
ปี 
- ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เป็นรำยบุคคลจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน 
และสถำนศึกษำ  
- ควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์เฉลี่ย 
3.51-5.00 
- ควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไปเฉลี่ย 3.51-5.00 
- ควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ เฉลี่ย 
3.51-5.00 
- ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรก
เข้ำของรุ่นนั้น 

ร้อยละ 75 
 
ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 

 
30,000 

 
98,000 

 
3,000 

 
 

3,000 
 

2,000 
  

ตลอดป ี
กำรศึกษำ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 

 
1.1 

 
1.2 

 
 

1.2 
 

1.2 
 
 

2. แผนกำร
บริหำรจดักำร
กำรศึกษำ 

- งำนฝ่ำยบริหำรทรัพย์ฯ 
6. โครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 
7. โครงกำรกำรท ำบัญชี
ครัวเรือน 
8. โครงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
 

- สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรมแก่ผู้บริหำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 
 
 
 
 

ม ี  
5,950 

 
500 

 
1,000 

 

ตลอดป ี
กำรศึกษำ 

 

หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกร 
 

2  
2.1 

 
2.1 

 
2.2 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 9. โครงกำรสนับสนุน/

ส่งเสริมให้ครไูปอบรมเพื่อ
รับใบประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ 
10. โครงกำรอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพครูให้
ครูผูส้อนและบคุลำกรสำย
สนับสนุน 
11. โครงกำรประกวดและ
น ำเสนอผลงำนวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อพัฒนำกำร
เรียนรู ้
12. งำนบริหำรจดักำร
ด้ำนกำรเงิน 
13. งำนปรบัปรุงภูมิทัศน์
ภำยในบริเวณสถำนศึกษำ 
14. งำนจดัผังอำคำร
สถำนท่ี ห้องเรียน ห้องง
ปฏิบัติกำร ศูนย์วิทย
บริกำร และห้องอื่นๆ 
 

- สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล 
ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำฝึกอบรม 
ประชุมวิชำกำรศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือ
วิชำชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอนไม่น้อย
กว่ำ 10 ช่ัวโมงต่อป ี
- สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้มี
จ ำน วนบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษ ำตำม เกณ ฑ์
มำตรฐำนอั ต รำก ำลั งในสถำนศึกษำสั งกั ด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 - สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีมีกำร
จัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน 
โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 
- สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย 
สวยงำมและปลอดภัย 
- สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำร
สถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรโรงฝึกงำนศูนย์
วิทยบริกำรและอื่น ๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มี
ควำมปลอดภัย สะอำดเรียบร้อยสวยงำม 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 
(1:16) 

 
ม ี
 
 
ม ี
 
 
ม ี
 
 

9,000 
 
 

 
5,000 

 
 

 
 

3,000 
 

 
 

2,000 
 

3,000 
 

1,000 
 

ตลอดป ี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำฝ่ำยทรัพยำกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำงำนอำคำร
สถำนท่ี 

2 2.3 (3) 
 
 

 
2.3 (3) 

 
 
 
 

2.3 (4) 
 
 
 

2.4 
 

2.5 (1) 
 

2.5 (2) 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 15. โครงกำรจัดซื้อ/ซ่อม

บ ำรุ ง/พัฒ นำเครื่อ งมื อ 
อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี 
16. โครงกำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศของ
สถำนศึกษำ 
17. โครงกำรปรับปรุงห้อง
วิทยำศำสตร์ 
18. งำนควำมร่วมมือ 
19. โครงกำรเปิดบ้ำน
วิชำกำรวิชำชีพ L.C.C. 
Open House 2018 
 

- สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลในกำรจัดหำกำรใช้
กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสมเพียงพอและ 
มีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนท่ีจัดกำรเรียนกำร
สอน 
- สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำ
ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 
- สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม 
ชมรม สถำนประกอบกำรหน่วยงำนที่ร่วมมือใน
กำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคีหรือด้ำนกำร
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำน
ของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือ หลำยด้ำนโดยมี
สัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 
40 คน 
 
 
 
 
 
 

ม ี
 
 
 
ม ี
 

1 ：4 
 
 

5,000 
 

 
1,000 

 
 

3,000 
 

1,000 
60,000 

 

ตลอดป ี
กำรศึกษำ 

 

หัวหน้ำงำนอำคำร
สถำนท่ี 

 
หัวหน้ำงำนศูนย์
ข้อมูลสำรสนเทศ 

 
ครูสอนวิทยำศำสตร ์

 
หัวหน้ำสำขำ(ทุกสำขำ) 

 
 
 

2 2.5 (4) 
 
 

2.5 (4) 
 
 

2.6 (2) 
 

2.6 
2.6 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
3. กำรจดักำร
เรียนกำรสอน
โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคญั 

- งำนหลักสูตรและกำร
สอน 
 

-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้ครู
ทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอน
ที่หลำกหลำยและบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียงทุกรำยวิชำท่ีสอน 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้ครู
ทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำม แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 
- สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้ครู
ทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและกำร ประเมินผล
กำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้มี
กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ ครูทุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียน
กำรสอนต่อไป 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้ครู
ทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียน กำรสอน
รำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย 

ม ี
 
 
 
 
 
ม ี
 
 
ม ี
 
 
ม ี
 
 
 
ม ี

3,000 ตลอดปี
กำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 
 
 
 

 

3 3.1 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. งำนวิจัยในช้ันเรยีน 
21. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรท ำแผน
สมรรถนะและบูรณำกำร
เศรษฐกิจพอเพียง 
22. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยนวัตกรรมกำรเรยีนรู้
และศำสตร์กำรสอนแนว
ใหม ่
23. โครงกำรจดักำรศึกษำ
ระบบทวิภำคีกับเครือข่ำย 
24. งำนฝึกประสบกำรณ์
ทักษะวิชำชีพ 
 
 

-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้ครู
พัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่ มวิชำตำมข้อ 1 จำก
เอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำน
ประกอบกำรหรือหน่วยงำนท่ี เกี่ยวข้อง 
- สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนสื่อกำรสอนและ
ก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนใน รำยวิชำ
หรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ 
-  สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องมำตรฐำน กำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนก ำกับดูแลให้
ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพใน สถำน
ประกอบกำรหน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่
เรียนโดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 
ครั้ง 
-  สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนก ำกับดูแลให้
ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะ วิชำชีพที่
สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสมโดย ผลงำนที่เกิดขึ้น
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

ม ี
 
 
 
ม ี
 
 
ม ี
 
 

2 ครั้ง/คน 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

3,000 
17,050 

 
 
 

33,100 
 
 
 
 
 

3,000 
 

2,000 
 
 
 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 

 
มี.ค.-พ.ค. 

61 
 
 
 

 

ครูผูส้อนทุกท่ำน/ 
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 

 
 
 

ครูผูส้อนทุกท่ำน 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
 

ครูประจ ำสำขำ 
 
 
 
 
 

3 3.1 (5) 
3.2 (3) 

 
 
 

3.2 (3) 
 
 
 
 
 

3.3 (1) 
 
3.3 (2) 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- งำนพัฒนำกิจกำร
นักเรียนนักศึกษำ 
25. โครงกำรถวำยพระพร
และถวำยพระรำชสดุดีเฉลิม
พระชนม์พรรษำ 28 
กรกฎำคม 2560 สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัววชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร 
26. โครงกำรถวำยพระพร
และถวำยรำชสดดุีเฉลิม
พระชนม์พรรษำ 85 
พรรษำ 12 สิงหำคม 
2560 สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำรที่ 9 
27. โครงกำรถวำยเทียน
เข้ำพรรษำ 
28. โครงกำรตักบำตร 
ท ำบุญขึ้นปีใหม ่
29. โครงกำรปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติแด่ในหลวง  

-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน พระมหำกษัตริย์
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรง เป็นประมุขและทะนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
- สถำนศึกษำส่งเสริม  สนับสนุนให้มีกำรจัด
กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรด ำรงตน ตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ เรียนใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถท ำงำนโดยใช้ กระบวนกำร
กลุ่ ม ในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำ
ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม 

5 กิจกรรม 
 
 
 
 

5 กิจกรรม 
 

5 กิจกรรม 
 

5 กิจกรรม 
 
 

37 
กิจกรรม 

 

 
 

1,000 
 
 
 

 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

3,000 
 

3,000 
 
 

 
 
28 ก.ค. 

61 
 
 
 

 
11 ส.ค. 

61 
 
 
 
 

 
10-11 
ก.ค. 61 
ธ.ค. 61 

 
ตลอดปี

กำรศึกษำ 
 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำรนักเรยีน

นักศึกษำ 

3 3.4 
 

3.4 (1) 
 
 
 

 
 
3.4 (1) 

 
 
 
 
 

 
3.4 (1) 
 
3.4(1) 

 
3.4(1) 

 
3 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. โครงกำรปรับภมูิทัศน์
ภำยในสถำนศึกษำ 
31. โครงกำรลดมลพิษใน
สถำนศึกษำ 
32. โครงกำรจติอำสำ
พัฒนำชุมชน 
33. โครงกำร Big 
cleaning day 
34. งำนกีฬำส ี
35. โครงกำรกีฬำและ
นันทนำกำร  TO BE 
NUMBER ONE Sport 
Day  สนำมกีฬำ 700 ป ี
36. กิจกรรมแสดงดนตรี
ช่วงพักกลำงวันใต้ตึก
ส ำนักงำน 
37. โครงกำรวิ่งกำรกศุล 
L.C.C. HUMAN 
38. กำรประกวดดนตรี 
L.C.C Singing Contest 
39. โครงกำรป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ TO BE 
NUMBER ONE 

  8,000 
 

4,000 
 

1,500 
 

3,000 
 

1,200 
70,000 

 
 

 
5,000 

 
 

3,000 
 

1,000 
 

1,200 
 
 
 

 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำรนักเรยีน

นักศึกษำ 
 

3 3.4 (2) 
 
3.4(2) 

 
3.4 (2) 
 
3.4 (2) 

 
3.4 (3) 
3.4 (3) 

 
 

 
3.4 (3) 

 
 

3.4 (3) 
 
3.4 (3) 

 
3.4 (3) 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 40. โครงกำรจดัท ำศูนย์

เพื่อนร่วมใจ LCC TO BE 
NUMBER ONE 
41. โครงกำรกีฬำ
วอลเล่ย์บอล TO BE 
NUMBER ONE 
42. โครงกำรแข่งขันกีฬำ
เชื่อมสัมพันธ์สีขำว 
43. โครงกำรออมทรัพย์
สำนฝัน 
44. โครงกำรธนำคำร
โรงเรียน 
45. โครงกำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกด้ำนปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
46. โครงกำรจติอำสำ
บริจำคสิ่งของจ ำเป็นแก่
ชุมชน 
47. โครงกำรกำรท ำบัญชี
ครัวเรือน 
48. โครงกำรพีส่อนน้อง 
- สำขำคอมพิวเตอร ์
- สำขำกำรท่องเที่ยว 
- สำขำภำษำต่ำงประเทศ 

  3,000 
 

 
3,000 

 
 

5,000 
 

5,000 
 

1,000 
 

2,000 
 
 

5,000 
 
 

500 
 
 

2,000 
2,000 
2,000 

 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำ
กิจกำรนักเรยีน

นักศึกษำ 
 

3 3.4 (3) 
 
 
3.4 (3) 
 
 
3.4 (3) 

 
3.4 (4) 
 
3.4 (4) 
 
3.4 (4) 

 
 

3.4 (4) 
 
 

3.4 (4) 
 
 

3.4 (5) 
3.4 (5) 
3.4 (5) 
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แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
 49. โครงกำรบริกำร

วิชำชีพ 
50. โครงกำร L.C.C. ร่วม
ใจลดใช้พลังงำน 
51. โครงกำรบริจำคโลหติ 
52. โครงกำร  L.C.C. 
รณรงคค์วบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในสถำนศึกษำ 
53. โครงกำรท ำกระทง
สอนชำวต่ำงชำติ Enjoy 
Making A Krathong 

  2,000 
 

2,000 
 
- 
- 
 

 
3,000 

   3.4 (5) 
 

3.4 (5) 
 

3.4 (5) 
3.4 (5) 
 
 
 

3.4 (5) 
 

4. กำรประกัน
คุณภำพภำยใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- งำนแผนงำนและควำม
ร่วมมือ 
54. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำกำร
ประกันคณุภำพภำยใน 
55. โครงกำรพัฒนำระบบ
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

- สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำร จัด
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่ วนร่วมของ ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ เรียน ชุมชนสถำน
ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง ภำครัฐ
และเอกชน 
- สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
- สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณ ภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำรประเมิน 
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
 

ม ี
 
 
 
 
 
 
ม ี
 
ม ี
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 

1,000 

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำน
และควำมร่วมมือ 

4 4.1 
 

4.1 
 
 

4.1 



40 
 

 

 

แผนงำน 
(กลยุทธ์ระดบั
สถำนศึกษำ) 

 
โครงกำร/กิจกรรม/งำน 

 
เป้ำหมำย 

 
ตัวช้ีวัด 

ผลส ำเร็จ 

 
งบประมำณ 

 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ประกันภำยใน 

มำตรฐำน ตัวบ่งช้ี 
  - สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่ เป็น

รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
-  สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมิน 
คุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 

 

ม ี
 

ดีมำก 

     



บทที่3 
รายละเอียดของโครงการ/งาน/กิจกรรม 

 
ชื่อโครงการ   โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest วิทยาลัยเทคโนโลยี 

พาณิชยการลานนาร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางเพ็ญพรรณ  ประดิษฐนิยกูล   

2. นางอมราภรณ์  มณีนันท์ 
ลักษณะโครงการ  เริ่มใหม ่
ระยะเวลาการด าเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 2561 
 
หลักการและเหตุผล 

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นการสื่อภาษาท าให้คนมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันและเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีท้ังในชาติและต่างชาติ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ถือว่าเป็นภาษาสากล  เป็นภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน  จึงส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ  จึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา 

ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้น
ให้นักเรียนนักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้  สแคร็บเบิล (Scrabble) เป็นเกมเกี่ยวกับ
การต่อค าชนิดหนึ่ง ที่มีผู้เล่นระหว่าง 2-4 คน ใช้ระบบการนับคะแนนโดยนับจากการสร้างค าจากการเรียง
แผ่นที่มีตัวอักษรอยู่ บนกระดานขนาด 15x15 ช่อง โดยสามารถวางได้ทั้งแนวขวางและแนวดิ่ง และต้องเป็น
ค าที่ปรากฏในพจนานุกรม โดยเฉพาะ The Official Scrabble Players Dictionary  เป็นพจนานุกรมอย่าง
เป็นทางการส าหรับการเล่นเกมนี้ 

ครอสเวิร์ดคิดค้นเมื่อปี ค.ศ. 1938 โดยนายอัลเฟรด บัทส์ สถาปนิกและวิศวกรชาวอังกฤษที่ตกงาน
ตอนนั้น เขาได้ทดลองเล่นตัวอักษรวางบนตารางในกระดาน ในตอนแรกเขาเรียกว่า "Lexiko" ต่อมา
เปลี่ยนเป็น "Criss-Crosswords" ต่อมาเขาแนะน าและขายเกมให้เพ่ือนจนแพร่หลาย จนในปี ค.ศ. 1948 
นายเจมส์บรูนอตได้ขายเกมนี้สู่ตลาด และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สแคร็บเบิล 

สแคร็บเบิลแพร่หลายมากทั้งในประเทศอังกฤษและอเมริกา จากนั้นก็ขยาย ต่อไปเรื่อยๆ ในประเทศ
ของยุโรปและเอเชีย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา   ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้จัด
โครงการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) เพ่ือฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและ
สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษากล้าพูด กล้า
แสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน  สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ตามความเหมาะสม  เพ่ิม
ความรู้และท าให้นักเรียนนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้จัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 
20-22 ธันวาคม 2559  ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%94_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2


วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาในด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาผ่านทางการจัดการ

แข่งขัน 
 

เป้าหมายของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่ด าเนินงานธนาคารโรงเรียนส่งนักเรียนนักศึกษา  เข้าร่วม
โครงการโดยประชากรที่เข้าร่วม ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน 
จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน  2 – 4 คนต่อสถานศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาที่ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ได้รับความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ  และมีประสบการณ์การแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ 
(Crossword) 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันเริ่มต้นโครงการ    วันที่   31      เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2560 
 วันสิ้นสุดโครงการ     วันที่   31      เดือน  มกราคม พ.ศ.  2561 

 
การด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน 
 1.  ด้านนโยบายผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 

-  จัดการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)  ระหว่างโรงเรียนและ
วิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดตั้งธนาคารโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ 

 2.  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  -  การจัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 
  -  จัดท าเอกสาร/แผ่นผับประชาสัมพันธ์โครงการ 
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

3.  ด้านการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Crossword)  

  -  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการ 
  -  หนังสือเชิญเข้าร่วม (โรงเรียนที่ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่) 

-  หนังสือส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน (โรงเรียนที่ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 
จังหวัดเชียงใหม่) 

 



 4.  ด้านการด าเนินงานการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 
  -  คณะกรรมการตัดสิน 
  -  พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  ขั้นตอนที่  2  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ 
  ขั้นตอนที่  3  แต่งตั้งคณะท างานโครงการ 

ขั้นตอนที่  4  ประชุมวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดแผนงาน 
  ขั้นตอนที่  5  ประชาสัมพันธ์/รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน 
  ขั้นตอนที่  6  จัดป้ายนิเทศให้ความรู้พร้อมเอกสารประชาสัมพันธ์ 
  ขั้นตอนที่  7  ด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่  8  ประเมินผลการด าเนินการและเขียนรายงาน 
 
วิธีด าเนินการโครงการ 

โครงการ  L.C.C. & GSB Crossword Contest  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - เขียนโครงการ 
     - ขออนุมัติโครงการ 
     - เสนองบประมาณ 
     - จัดเตรียมอุปกรณ ์

ต.ค. – พ.ย. 2560 

ผู้อ านวยการ 
คณะครูสาขาภาษาต่างประเทศ 

และคณะกรรมการ 
ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 

2. ขั้นด าเนินการ 
    - ประชาสัมพันธ์ 
    - จัดกิจกรรม 

พ.ย. – ธ.ค. 2560 
ผู้อ านวยการ 

คณะครูสาขาภาษาต่างประเทศ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

ธนาคารโรงเรียน 
และครูที่เกี่ยวข้อง 

3. ขั้นติดตาม  และประเมินผล 
   - ประเมินผลการด าเนินงาน 

ธ.ค.60  -  ม.ค. 61 

 
 
 
 
 

 



ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ 
โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest  มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย / งบประมาณ 

ในการจัดโครงการฯ ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ หน่วยละ จ านวน รวมเป็นเงิน 

1 ชุดเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ    
2 ซองรางวัลการแข่งขันภายนอกทีมเดี่ยวอันดับที่ 1 (2 ประเภท)    
3 ซองรางวัลการแข่งขันภายนอกทีมเดี่ยวอันดับที่ 2 (2 ประเภท)    
4 ซองรางวัลการแข่งขันภายนอกทีมเดี่ยวอันดับที่ 3 (2 ประเภท)    
5 ซองรางวัลชมเชยการแข่งขันภายนอกทีมเดี่ยว (2ประเภท)    
6 ซองรางวัลการแข่งขันภายนอกทีมคู่อันดับที่ 1(2 ประเภท)    

7 ซองรางวัลการแข่งขันภายนอกทีมคู่อันดับที่ 2(2 ประเภท)    
8 ซองรางวัลการแข่งขันภายนอกทีมคู่อันดับที่ 3(2 ประเภท)    
9 ซองรางวัลชมเชยการแข่งขันภายนอกทีมคู่(2 ประเภท)    

10 ซองรางวัลการแข่งขันภายในทีมเดี่ยวอันดับที่ 1 (2 ประเภท)    
11 ซองรางวัลการแข่งขันภายในทีมเดี่ยวอันดับที่ 2 (2 ประเภท)    
12 ซองรางวัลการแข่งขันภายในทีมเดี่ยวอันดับที่ 3 (2 ประเภท)    
13 ซองรางวัลชมเชยการแข่งขันภายในทีมเดี่ยว (2 ประเภท)    
14 ซองรางวัลการแข่งขันภายในทีมคู่อันดับที่ 1(2 ประเภท)    
15 ซองรางวัลการแข่งขันภายในทีมคู่อันดับที่ 2(2 ประเภท)    
16 ซองรางวัลการแข่งขันภายในทีมคู่อันดับที่ 3(2 ประเภท)    

17 ซองรางวัลชมเชยการแข่งขันภายในทีมคู่(2 ประเภท)    

18 ค่าหนังสือ Crossword    
19 ค่าเอกสารวัสดุส านักงาน    

รวมเป็นเงิน 30,000.- 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้อ านวยการ  คณะครูสาขาภาษาต่างประเทศ   และคณะกรรมการด าเนินงานธนาคารโรงเรียน  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา   
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารออมสินภาค 8  
 

สถานที่ด าเนินการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา   98/12   หมู่ที่ 2  ถนนโพธาราม  ต าบลช้างเผือก  
 อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาของธนาคารโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่  ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้ มีทักษะด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น  
และมีประสบการณ์การแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ด้านภาษาอังกฤษ  รวมทั้ง
มีความตระหนึกถึงความส าคัญของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

การประเมินผลโครงการ 
สถิติของผู้เข้าร่วมโครงการ   

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

2.  นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) มีความรู้ มีทักษะ และมีประสบการณ์การแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 

3. นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันเกมกระดานต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ (Crossword) ตระหนึกถึงความส าคัญของค าศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการเล่น  Crossword 
การเล่น Scrabble จะมีอุปกรณ์คือ กระดานต่อศัพท์ขนาด 15 * 15 ช่องที่ระบุต าแหน่งแต้มพิเศษ

ต่าง ๆ และตัวศัพท์อีก 100 ตัว โดยแบ่งเป็นตัวว่างที่สามารถใช้แทนตัวอักษรตัวใดก็ได้ 2 ตัว และตัวอักษร
อ่ืน ๆ อีก 98 ตัว แบ่งจ านวนเป็นดังนี้ 

 
ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีคะแนนไม่เท่ากัน แบ่งเป็น 

 0 แต้ม – ตัวว่าง 
 1 แต้ม – A, E, I, L, N, O, R, S, T และ U 
 2 แต้ม – D และ G 
 3 แต้ม – B, C, M และ P 
 4 แต้ม – F, H, V, W และ Y 
 5 แต้ม – K 
 8 แต้ม – J และ X. 
 10 แต้ม – Q และ Z 

 
 

 
บนช่องของกระดาน Scrabble บางช่องจะมีสีที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการนับคะแนนดังต่อไปนี้ 

 สีฟ้าอ่อน – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้
คะแนนคูณสองจากตัวมันเอง 

 สีน้ าเงิน – ตัวอักษรที่ลงในช่องนี้ จะได้
คะแนนคูณสามจากตัวมันเอง 

 สีแดงอ่อน – ศัพท์ค าใดที่พาดผ่านช่องนี้ 
จะได้คะแนนคูณสองจากคะแนนรวมของทั้งค า 

 สีแดงเข้ม – ศัพท์ค าใดที่พาดผ่านช่องนี้ 
จะได้คะแนนคูณสามจากคะแนนรวมของทั้งค า 
 

 
 
เมื่อศัพท์ใดถูกลงในช่องพิเศษไปแล้วจะถือว่าถูกใช้ช่องนั้นไป และเมื่อมีศัพท์ค าใดต่อจากช่องพิเศษ

นั้นเพิ่มเติมจะไม่นับคะแนนพิเศษให้อีก 
หากผู้เล่นสามารถต่อศัพท์โดยลงตัวอักษรทั้ง 7 จากตัวอักษรของตัวเองได้ ผู้เล่นจะได้รับคะแนน

พิเศษเพ่ิมอีก 50 คะแนน 
 
 
 
 
 

http://www.thecardz.com/wp-content/uploads/2011/02/Scrabble_tiles_en.jpg
http://www.thecardz.com/wp-content/uploads/2011/02/scrabble.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการเล่นเกม 

ผู้เล่นจะหาว่าใครได้เริ่มต้นก่อนโดยการจับตัวอักษรขึ้นมาจากในถุง โดยหาว่าผู้ใดจับ
ตัวอักษรได้ต าแหน่งใกล้เคียงกับตัว A มากที่สุด หรือสามารถจับได้ตัวว่างจะเป็นผู้ที่ได้เริ่มเล่นเกม
ก่อน 
 ผู้เล่นจะเริ่มจับตัวอักษร 7 ตัวจากในถุง โดยที่ผู้เริ่มเล่นก่อนจะต้องวางศัพท์ที่มีความยาวตั้งแต่ 2 
ตัวอักษรตรงกลางของกระดาน โดยให้ตัวอักษรตัวหนึ่งวางอยู่บนช่องตรงกลางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ 
และผู้เล่นคนแรกจะได้รับคะแนนคูณสองจากคะแนนของทั้งค า 
 หลังจากที่ลงศัพท์ไปเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เล่นที่ลงศัพท์ไปจับตัวอักษรขึ้นมาใหม่ให้ครบ 7 ตัวเช่นเดิม 
และให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่นต่อ โดยต่อศัพท์ต่อจากค าแรกที่ลงไปในจุดใดก็ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยเลือก
ลงตั้งแต่ 1 – 7 ตัวตามค าศัพท์ที่ตนเองเลือกไว้ 
 ผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยนตัวอักษรได้ตั้งแต่ 1 ตัวจนถึงทั้ง 7 ตัว โดยการขอเปลี่ยนและน าตัวอักษร
กลับไปในถุง หลังจากนั้นจึงหยิบกลับมาให้ครบ 7 ตัวเช่นเดิม หรือผู้เล่นสามารถขอผ่านโดยที่ไม่เปลี่ยน
ตัวอักษรเลยก็ได้เช่นกัน และผู้เล่นจะไม่มีสิทธิลงศัพท์ในตานั้นไป 
 
ข้อห้ามในการลงค าศัพท ์
 ผู้เล่นห้ามลงศัพท์ที่เป็นตัวย่อ เป็นค าอุปสรรคที่น าหน้าหรือตามหลังรากศัพท์ (Prefix, Suffix) หรือ
ศัพท์ใดที่ต้องการตัว – (Hyphen) หรือตัว , (Apostrophe) หรือศัพท์ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ปรากฏใน
ดิกชันนารี่ภาษาอังกฤษ 
 
วิธีการสิ้นสุดเกม 
 หากผู้เล่นทั้งหมดในวงขอผ่านเป็นจ านวน 2 รอบทุกคน หรือตัวอักษรในถุงหมด และมีผู้เล่นคนใดคน
หนึ่งสามารถลงตัวอักษรจากแร็คของตนเองได้ทั้งหมด จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดเกมและค านวณแต้ม 
 
วิธีค านวณแต้ม 
 เมื่อสิ้นสุดเกม ให้น าคะแนนที่สะสมได้ทั้งหมดระหว่างการเล่น มาหักลบด้วยจ านวนแต้มรวมที่
เหลืออยู่บนตัวอักษรในแร็ค และหากผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรได้ทั้งหมด จะได้รับคะแนนพิเศษเพ่ิมจาก
จ านวนตัวอักษรที่เหลืออยู่บนแร๊คจากผู้เล่นที่เหลือทั้งหมด เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดแล้ว ผู้ใดได้คะแนนมากกว่า
ถือว่าเป็นผู้ชนะไป 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการตรวจสอบศัพท ์

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบศัพท์ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งดิกชันน่ารี่ทั่วไป หรือดิกชันนารี่ที่
รวบรวมศัพท์ไว้ตรวจสอบส าหรับการเล่น Crossword โดยเฉพาะ ทั้งแบบหนังสือและแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
คู่มือระเบียบการแข่งขัน 

โครงการ L.C.C. & GSB Crossword Contest 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8   
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

1) เป็นนักเรียนนักศึกษาที่สังกัดในโรงเรียนที่ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน  จ านวน 2-4 คนต่อ
สถานศึกษา  

2) อายุระหว่าง 15 – 20 ปี 
2. ระดับการแข่งขัน มี 2 ระดับ 

1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 

3. ประเภททีมการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท  
1. ประเภททีมเดี่ยว  (1 คน) 
2. ประเภททีมคู่ (2 คน) 

 แต่ละระดับสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่เกิน 2 ทีม ทั้ง 2 ประเภท 
 
 
 
 
 



กติกาการเล่นทั่วไป 
1) ในการลงแต่ละครั้ง (Turn) ให้ผู้เล่นลงเบี้ยกี่ตัวก็ได้ในแนวเดียวกันและต่อกับเบี้ยเดิมในกระดาน 

เพ่ือให้เกิดเป็นค าภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
2) การลงครั้งแรก ต้องต่อกับช่องดาวบนกระดาน 
3) การคิดคะแนน น าคะแนนของเบี้ยแต่ละตัวในสมการมาบวกกัน หากลงเบี้ยใหม่ในช่องคะแนน

พิเศษจะได้คะแนนเพิ่ม ดังนี้ 
- ช่องสีแดง น าคะแนนของทั้งค าคูณสาม  
- ช่องสีชมพู น าคะแนนของทั้งค าคูณสอง  
- ช่องสีน้ าเงิน น าคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสาม และ 
- ช่องสีฟ้า น าคะแนนของตัวเบี้ยที่ทับช่องคูณสอง  
การสิ้นสุดเกม มีสองกรณี คือ 
- เมื่อเบี้ยในถุงหมด และผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เบี้ยที่มีอยู่จนหมด หรือ 
- เมื่อผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายมีการเล่นไปแล้ว และหลังจากนั้นไม่มีการลงเบี้ยในกระดานติดต่อกันรวม 6 ครั้ง 
กติกาการเล่นพิเศษ 

1. การขอเปลี่ยนตัว   ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่ 0-7 ตัว และจะเสียตาเดิน 1 ครั้ง แต่ถ้าเบี้ย
ในถุงเหลือน้อยกว่า 7 ตัวจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ 

2. การขอชาเล้นท์ ผู้เล่นสามารถท าการขอชาเล้นท์(Challenge) ถ้ามีค าศัพท์นั้นในพจนานุกรม จะ
ถือว่า ผู้เล่นที่ขอชาเล้นท์จะเสียตาเดินไปทันที แต่ถ้า ไม่มีค าศัพท์ในพจนานุกรม จะน าค าศัพท์นั้นออกจาก
กระดานและ ผู้ที่ขอชาเล้นท์จะได้เล่นในตานั้นด้วย 

3. การท าบิงโก   หากผู้เล่นสามารถลงเบี้ยทั้ง 7ตัวได้ในตาเล่นครั้งเดียว จะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก 
50 คะแนน 

4. เวลา   รูปแบบของเวลาจะเป็น เวลาเริ่มต้นเป็นนาที/เวลาที่ได้เพ่ิมขึ้นหลังจากการลงเบี้ยในแต่ละ
ตาเป็นวินาท ี

5. ค าท่ีถูกต้อง ยึดตามพจนานุกรม The Official Scrabble Players Dictionary (Third Edition) 
 
Crossword Rules - Crossword Official Rules 

 When playing Crossword, anywhere from two to four players will enjoy the game. 
The object when playing is to score more points than other players. As words are placed on 
the game board, points are collected and each letter that is used in the game will have a 
different point value. The main strategy is to play words that have the highest possible score 
based on the combination of letters. 

The Crossword Board 

 A standard Crossword board will consist of cells that are located in a large square 
grid. The board offers 15 cells high and 15 cells wide. The tiles used on the game will fit in 
each cell on the board. 



Crossword Tiles 

 There are 100 tiles that are used in the game and 98 of them will contain letters 
and point values. There are 2 blank tiles that can be used as wild tiles to take the place of 
any letter. When a blank is played, it will remain in the game as the letter it substituted for. 

 Different letters in the game will have various point values and this will depend on 
how rare the letter is and how difficult it may be to lay that letter. Blank tiles will have no 
point values. 

Tile Values 

Below are the point values for each letter that is used in a Scrabble game. 
0 Points - Blank tile. 
1 Point - A, E, I, L, N, O, R, S, T and U. 
2 Points - D and G. 
3 Points - B, C, M and P. 
4 Points - F, H, V, W and Y. 
5 Points - K. 
8 Points - J and X. 
10 Points - Q and Z. 
 
Extra Point Values 

 When looking at the board, players will see that some squares offer multipliers. 
Should a tile be placed on these squares, the value of the tile will be multiplied by 2x or 
3x. Some squares will also multiply the total value of the word and not just the single point 
value of one tile. 

 Double Letter Scores - The light blue cells in the board are isolated and when 
these are used, they will double the value of the tile placed on that square. 

 Triple Letter Score - The dark blue cell in the board will be worth triple the 
amount, so any tile placed here will earn more points. 

 Double Word Score - When a cell is light red in colour, it is a double word cell and 
these run diagonally on the board, towards the four corners. When a word is placed on 
these squares, the entire value of the word will be doubled. 

 Triple Word Score - The dark red square is where the high points can be earned as 
this will triple the word score. Placing any word on these squares will boos points 



drastically. These are found on all four sides of the board and are equidistant from the 
corners. 

 One Single Use - When using the extra point squares on the board, they can only be 
used one time. If a player places a word here, it cannot be used as a multiplier by placing 
another word on the same square. 

Starting the Game 

 Without looking at any of the tiles in the bag, players will take one tile. The player 
that has the letter that is closest to “A” will begin the game. A blank tile will win the start of 
the game. The tiles are them replaced to the bag and used in the remainder of the game. 

 Every player will start their turn by drawing seven tiles from the Scrabble bag. There 
are three options during any turn. The player can place a word, they can exchange tiles for 
new tiles or they can choose to pass. In most cases, players will try to place a word as the 
other two options will result in no score. 

 When a player chooses to exchange tiles, they can choose to exchange one or all of 
the tiles they currently hold. After tiles are exchanged, the turn is over and players will have 
to wait until their next turn to place a word on the board. 

 Players can choose to pass at any time. They will forfeit that turn and hope to be 
able to play the next time. If any player passes two times in a row, the game will end and 
the one with the highest score will win. 

The First Word Score 

 When the game begins, the first player will place their word on the star spin in the 
centre of the board. The star is a double square and will offer a double word score. All 
players following will build their words off of this word, extending the game to other squares 
on the board. 

Play continues in a clockwise direction around the Crossword board. 

Replacing Scrabble Tiles 

 Once tiles are played on the board, players will draw new tiles to replace those. 
Players will always have seven tiles during the game. Drawing tiles is always done without 
looking into the bag so that the letters are always unknown. 



The Fifty Point Bonus 

 Exciting rewards can come when players use all seven tiles to create a word on the 
board. When this happens, players will receive a 50 point bonus, in addition to the value of 
the word. If the game is near the end and players are not holding seven tiles, they do not 
get the bonus for using all of their tiles. This is only collected for seven letter words placed. 

The End of a Crossword Game 

 Once all tiles are gone from the bag and a single player has placed all of their tiles, 
the game will end and the player with the highest score wins. 

Tallying Crossword Scores 

 When the game ends, each player will count all points that are remaining on their 
tiles that have not been played. This amount will be deducted from the final score. 

An added bonus is awarded to the player that ended the game and has no remaining tiles. 
The tile values of all remaining players will be added to the score of the player who is out 
of tiles to produce the final score for the game. 

The Crossword player with the highest score after all final scores are tallied wins. 

Accepted Crossword Words 

 Any word that is found in a standard English dictionary can be used in the game of 
Crossword. There are also Official Crossword Dictionaries that can be purchased for more 
word options. 

 There are some words that are not allowed to be played and these include 
suffixes, prefixes and abbreviations. Any word that requires the use of a hyphen or 
apostrophe cannot be played in the game. Any word that required the use of a 
capital letter is not allowed. 

 When playing an English version of the game, foreign words are not allowed to be 
placed on the board. However, if the foreign word does appear in a standard English 
dictionary, it is allowed. The reason for this is due to the fact that the word is spoken 
enough and is considered part of the English language. 
 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ.........................................................  
              (นางเพ็ญพรรณ  ประดิษฐนิยกูล) 
       
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ.........................................................  
                 (นางอมราภรณ์  มณีนันท์) 
                 ครูหมวดภาษาต่างประเทศ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 

ผู้พิจารณาโครงการ............................................................ 
        (นางพวงพลอย  ขันเลข) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
       อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ  
       

ผู้อนุมัติโครงการ................................................................ 
      (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 

       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม 
   ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี
   การศึกษา 2559 
ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ประกอบด้วย 5 
สาขาวิชา คือสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาการ
ท่องเที่ยว ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะต้องฝึกฝนทักษะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ในเชิงวิชาการและความสามารถพิเศษของ
ตนเอง สอดคล้องกับเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เยาวชนเป็นคนดี เก่ง มีคุณธรรม 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข    



 วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โดย
น ามาบูรณาการในการจัดการเรียน การสอนในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและปลูก
จิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในทักษะทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ในการพัฒนาอาชีพและเพ่ือรองรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษา 
ระดับภาค และระดับชาติต่อไปในอนาคต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน โดยต้องศรัทธา และ
เชื่อมั่นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยง ห่างไกลยาเสพติด โดยการ
แข่งขันในกุล่มภาคเหนือ ก าหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตรดิตถ ์ 
  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถพิเศษของตนเอง 
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ 
อย่างมีเหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
 4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานและชื่อเสียงด้านวิชาชีพของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 
 5. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้น าความรู้และทักษะในวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและเพ่ือด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนนักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
  2. นักเรียนนักศึกษา จ านวน 82  คน ได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษา ทั้ง 5 สาขาวิชา ได้แสดงความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด  
3. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน 
จังหวัด ภาคและชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  

 
วิธีการด าเนินงานและระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P)  นางพวงพลอย  ขันเลข 



-  ประชุมปรึกษาหารือ                         
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

พ.ย. 59 

ขั้นด าเนินการ (D) 
1.    - คัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้าร่วมแข่งขัน 
       - เตรียมข้อสอบ / โจทย์ฝึกทักษะ 
       - จัดตารางการทบทวนความรู้ / ฝึกทักษะ 
       - ทบทวนความรู้ และฝึกท าโจทย์ / ฝึกทักษะ 
       - จัดการทดสอบเสมือนจริง 
 

พ.ย.59  – ม.ค. 60 
 
  
 
  

นางพวงพลอย  ขันเลข 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละรายการ 

ม.ค. 60 นางพวงพลอย  ขันเลข 

ขั้นรายงานสรุปผล  (A) 
-  สรุปการปฏิบัติงาน 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 

 
ม.ค. 60 

 
นางพวงพลอย  ขันเลข 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 

2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียนมาและพัฒนาตนเองโดยใช้
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะตัว 

 3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน 
 4. ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 
 
คุณครูผู้ควบคุม  :  ฝ่ายวิชาการ โดยมีคุณครูที่รับผิดชอบการแข่งขันแต่ละรายการรวม 14 ท่าน ดังนี้ 
 ฝ่ายวิชาการ   1. นางพวงพลอย  ขันเลข 

สาขาการบัญชี    1. นางธิติมา   ค าราพิศ          
2. นางสาวเพชราภรณ์  ลาเพชร      
3. นางสาวโสภิดา   ขัดสงคราม 

สาขาคอมพิวเตอร์  1. นายวิเชียร   ตาเจริญเมือง      
2. นายวทัญญู   การกล้า 

สาขาภาษาอังกฤษต่างประเทศ     1. นางเพ็ญพรรณ  ประดิษฐนิยกูล 
   2.นายกฤตภาส  ภานุวัฒน์ชัย 

สาขาการตลาด   1. นางอภิญญา   ธรรมปัญญา     
2. นางบุษกร   พันธวงค์ 

การประกวดมารยาท  1. นางสาวภุมริน   บุญทวี 
การแข่งขันพิมพ์ดีด  1. นางน้ าหวาน   จันทร์วิเศษ 



การแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 1. นางอุบลรัตน์   บุญเพ็ง   
2. นายอาทิตย์  สิทธิมูล 
 

งบประมาณ  :  83,800.00  บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
  ค่าสมัครแข่งขัน       9,300.00  บาท 
  ค่ากระดาษและวัสดุท ารูปเล่มนวัตกรรม   3,000.00 บาท 
  ค่าอาหารเย็นนักเรียนนักศึกษา          
        วันที่ 11 ม.ค.  36 x 50  1,800.00  บาท 
        วันที่ 12 ม.ค. 82 x 50  4,100.00 บาท  
        วันที่ 13 ม.ค.  46 x 50  2,300.00 บาท  
          8,200.00  บาท 
  ค่าอาหารเย็นคุณครู  
   วันที่ 11 ม.ค.  10 x 50  500.00  บาท 
        วันที่ 12 ม.ค. 14 x 50  700.00 บาท  
        วันที่ 13 ม.ค.  10 x 50  500.00 บาท  
             1,700.00  บาท 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษา 
    วันที่ 12 ม.ค.  36 x 100  3,600.00  บาท 
        วันที่ 13 ม.ค. 46 x 100  4,600.00 บาท  
         8,200.00  บาท 
   

ค่าเบี้ยเลี้ยงคุณครู 
   วันที่ 12 ม.ค. 10 x 200  2,000.00 บาท  
        วันที่ 13 ม.ค.  10 x 200  2,000.00 บาท  
           4,000.00  บาท 
 
      ค่าบ ารุงที่พัก         4,000.00  บาท 
  ค่าเช่ารถตู้ 8 คัน 2 วัน (วันละ 1,800 บาท)  28,800.00 บาท
  ค่าน้ ามันรถตู้ 8 คัน (8 x 1,200)      9,600.00 บาท 
  ค่าน้ ามันรถตู้และรถกระบะ (รถวิทยาลัย)               2,000.00  บาท 
  เงินทดรองจ่าย        5,000.00  บาท 
    รวม     83,800.00    บาท 

 
การประเมินผล 



1. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละรายการ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพ 
 2. นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ได้เรียนมาและพัฒนาตนเองโดยใช้
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะตัว 
 3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน 
 4. ผลงานของนักเรียนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 
 
ผู้เสนอโครงการ  
     ...................................................... 
       (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
               รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

........................................................... 
(นางคนึงนิจ พรหมเนตร) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
สรุปค่าใช้จ่าย  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม  
  ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 
  การศึกษา 2559 

งบประมาณ  :  83,800.00  บาท 
ค่าใช้จ่าย 
  ค่าสมัครแข่งขัน      9,300.00  บาท 
  ค่ากระดาษและวัสดุท ารูปเล่มนวัตกรรม  3,000.00 บาท 
  ค่าอาหารเย็นนักเรียนนักศึกษา          
        วันที่ 11 ม.ค.  36 x 50  1,800.00  บาท 
        วันที่ 12 ม.ค. 82 x 50  4,100.00 บาท  
        วันที่ 13 ม.ค.  46 x 50  2,300.00 บาท  
        8,200.00  บาท 
  ค่าอาหารเย็นคุณครู  



   วันที่ 11 ม.ค.  9 x 50  500.00  บาท 
        วันที่ 12 ม.ค.13 x 50  700.00 บาท  
        วันที่ 13 ม.ค. 9 x 50  500.00 บาท  
            1,550.00  บาท 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษา 
    วันที่ 12 ม.ค.  36 x 100  3,600.00  บาท 
        วันที่ 13 ม.ค. 46 x 100  4,600.00 บาท  
        8,200.00  บาท 
  ค่าเบี้ยเลี้ยงคุณครู 
   วันที่ 12 ม.ค.9 x 200  2,000.00 บาท  
        วันที่ 13 ม.ค. 9 x 200  2,000.00 บาท   
           3,600.00  บาท 
      ค่าบ ารุงที่พัก       3,000.00  บาท 
  ค่าเช่ารถตู้ 8 คัน 2 วัน (วันละ 1,800 บาท) 28,800.00 บาท 
  ค่าโอนเงิน            35.00 บาท 
  ค่าน้ ามันรถตู้ 8 คัน (8 x 1,200)    11,620.00 บาท 
  ค่าน้ ามันรถตู้และรถกระบะ (รถวิทยาลัย)           2,965.00  บาท 

      รวม   80,270.00    บาท 
   คงเหลือเงิน        3,530.00   บาท 
 
 

1. โครงการ โครงการ  ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อ.ธิติมา  ค าราพิศ  หัวหน้าหมวดการบัญชี                              ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.ประกายดารา  ชาอ้อย  อาจารย์หมวดการตลาดและการท่องเที่ยว          เลขานุการโครงการ
  
หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 และมาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์ที่ได้
ก าหนดให้สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 และนักศึกษา ปวส. 2 จัดท า
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืน ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐาน ในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนา



ระบบการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการ
วิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง จึงจัดให้มีการ
ประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีการส่งเสริมให้เข้าร่วม
แสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและชาติ 

 
วัตถุประสงค ์   

1. เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ 
และทักษะวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบกล้าคิดกล้าปฏิบัติ อย่างมี
เหตุผล และแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
 3. เพ่ือให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

4. เพ่ือคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ส่งเข้าประกวดระดับภาค ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้งานได้จริงและส่งเข้าประกวดในระดับภาคหรือระดับชาติ 

 
 
เป้าหมาย 
 1. จ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการและอ่ืน ๆ แต่ละ
แผนกวิชา ดังนี้  

(เกณฑ์ผลงาน ระดับ ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับ ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น)  
 
 
 
 
 

สรุปผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ที ่
 

สาขาวิชา จ านวนผลงาน ผู้พัฒนา
คุณภาพ 

 
ปวช. 3 ปวส.2 

จ านวน
นักศึกษา (คน) 

จ านวน
ผลงาน (ชิ้น) 

จ านวน
นักศึกษา (คน) 

จ านวน
ผลงาน (ชิ้น) 

1 การบัญชี 15 5 10 5  
2 การตลาด 15 5 10 5  
3 คอมพิวเตอร์ 15 5 10 5  
4 ภาษาต่างประเทศ 15 5 10 5  
5 การท่องเที่ยว 15 5 10 5  
 รวม 75 25 50 25  

2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและน าไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  



3. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด  

4. ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด 
ภาคและชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาโครงการ 

20 พ.ค. 60 - อ.ธิติมา  ค าราพิศ 
อ.มัตติกา  ขวัญใจ 
อ.ประกาดารา  ชาอ้อย 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา 

22 พ.ค. 60 - อ.ธิติมา  ค าราพิศ 
อ.มัตติกา  ขวัญใจ 

3. จัดเตรียมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
นักศึกษาภายในสถานศึกษา 

23 พ.ค. 60 1,000 อ.ธิติมา  ค าราพิศ 
อ.มัตติกา  ขวัญใจ 

4.ด าเนินการจัดโครงการประกวดสิ่ งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมของนักศึกษาภายในสถานศึกษา 

4 มิ.ย. 60 6,000 อ.ธิติมา  ค าราพิศ 
อ.มัตติกา  ขวัญใจ 
อ.ประกายดารา  ชา
อ้อย 

รวมงบประมาณ 7,000  
9. งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
 จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท 
10. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา 
 
11. ผลชี้วัดความส าเร็จ 

ผลงานของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา มีการเข้าร่วมประกวดและน าไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด  
12. การติดตามประเมินผล 
 12.1 รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทุกระยะตามขั้นตอนที่ระบุ  

12.2 ประเมินผลตามเป้าหมายด้านปริมาณ คุณภาพ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
12.3 รายงานผลโครงการ (รูปเล่ม) ต่อสถานศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

13. การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลงานของนักเรียน นักศึกษาแต่ละแผนกวิชา มีการเข้าร่วมประกวด
และน าไปใช้ประโยชน์ใน สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด  
 

- การประเมินผล
งานนักศึกษา 

- แบบประเมิน
โครงการ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



14.1 นักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการจัดท าโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพโดยอิสระได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้  

14.2 ครู ได้พัฒนานักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ ความคิดรวบยอดในรูปแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน จนมีสมรรถนะตามมาตรฐานระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

14.3 สถานศึกษาได้ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาด้านธุรกิจบริการที่มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะด้านการ
วิจัยรูปแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา มาตรฐานสถานศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สนองต่อ
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และและพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1. อ.ธิติมา  ค าราพิศ  หัวหน้าหมวดการบัญชี                            ที่ปรึกษาโครงการ 
    2. อ.มัตติกา  ขวัญใจ  หัวหน้าหมวดการตลาดและการท่องเที่ยว          หัวหน้าโครงการ 

        3. อ.ประกายดารา  ชาอ้อย อาจารย์หมวดการตลาดและการท่องเที่ยว    เลขานุการโครงการ 
        4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบสอนวิชาโครงการในแต่ละสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  โรงเรียนคุณธรรม 
ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
หลักการและเหตุผล 
 “คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง  เป็นผู้ที่หวังดีต่อตนเอง  เป็นผู้ที่จะมีความส าเร็จในอนาคต  
การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบวินัย  การปฏิบัตินั้นส าเร็จ”   พระราชด ารัสพระราชทานแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตภาคใต้  จังหวัดสงขลา  เมื่อวั นที่   10  กันยายน  2524  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.2525  ให้ความหมาย  คุณธรรมและจริยธรรมว่า  หมายถึง  
สภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจ  และที่แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติปฏิบัติ  ที่คนในสังคมนั้น  
องค์กรนั้น หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา  หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติ
ร่วมกัน  ยอมรับร่วมกันว่าข้อประพฤติอะไรเป็นสิ่งดี  อะไรเป็นสิ่งชั่ว  อะไรถูก  อะไรผิด  อะไรควรท าหรือไม่
ควรท า 
 ส านักผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้จัดท าคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมไทยไว้ว่า  “คุณธรรม
จริยธรรมท าให้มนุษย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมีคุณค่า  และส่งผลให้สังคมน่าอยู่และสงบสุข”  ประกอบด้วย 
 1.  ซื่อตรง  หมายถึง  ความประพฤติที่จริงใจ  ไม่เอนเอียง  ไม่คดโกง  ไม่โกหกหลอกลวงใคร  ไม่ท า
ผิดทั้งต่อหน้าและลับหลัง  ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
 2.  มีวินัย  หมายถึง  การยึดมั่นที่จะปฏิบัติตนในกรอบของขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  
กฎหมาย  ระเบียบแบบแผน  ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติ 
 3.  การเสียสละเพ่ือส่วนรวม  หมายถึง  การยินยอมและเต็มใจที่จะท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 
 4.  พอเพียง  หมายถึง  การด าเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  หรือด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย  
เพ่ือให้คนไทยอยู่อย่างเป็นสุข  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  เรื่อง  ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ  ผู้ปฏิบัติต้องกระท าพร้อมกันทุกเรื่องไม่เลือกท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ 
  4.1  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง  การเตรียตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง  และต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.2  เงื่อนไขความรู้  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบ
ด้านและมีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  (เพ่ือวางแผน)  และความ
ระมัดระวังในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล 
  4.3  เงื่อนไขคุณธรรม  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติต้องมีจิตใจที่ตระหนักในคุณธรรมและซื่อสัตย์  มี
คุณธรรมในการด าเนินชีวิตโดยเน้นความอดทน  ความเพียร  สติ  ปัญญาและความรอบคอบ 
 อนึ่ง  ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ต้องปฏิบัติตาม “เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม”  ทั้ง
สองข้อคู่กันอย่างสมดุล  หากขาดข้อใดข้อหนึ่งจะท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้  เช่น  ถ้ามีความรู้อย่างเดียว



แต่น าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็สามารถน าความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคมได้  ในลักษณะเดียวกันถ้ามี
คุณธรรมแต่ขาดความรู้ก็อาจตัดสินใจอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อให้เกิดผลเสียหายได้เช่นเดียวกัน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ร่วมกัน 

3. เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
จ านวน   50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
อบรม  ๓ วัน  วันที่  ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมลานนา   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ๐๘ มี.ค. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบ ๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 
4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐  นางสาวนารี  วังโสภา 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรม ๒๙-๓1 มี.ค. ๖๐ ๑๐,๘00 นางสาวนารี  วังโสภา 
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน ๐๑-๐๔ เม.ย. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 

รวมงบประมาณ ๑๐,๘00  
 



ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
1. ค่าอาหาร (40x60x๓)   =    ๗,๒00 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง (20x60x๓)  =   ๓,๖00 บาท 

   รวม   = ๑๐,๘00 บาท 
การประเมินผล 

แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

2. ครู วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

3. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ
หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ...................................................... 
               (นางสาวนารี  วังโสภา) 
                           รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................
.......................................................................................................................... ............................................. 
 
       อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................
                         (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

                          ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 



แบบประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่  ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมลานนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

........................................................................ ................................................................................ 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม       
 1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
2 ด้านเนื้อหาในการอบรม      
 2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม      
 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ

วิทยากร 
     

 2.3  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน      
3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร      
 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม       
 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่

อบรม 
     

 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน      
 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ       
 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
4 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่      
 4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน      
 4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท า ปรับปรุง และ พัฒนาการการวาง

แผนการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน 
     

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

ระหว่างวันที่  ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมลานนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม       
 1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
2 ด้านเนื้อหาในการอบรม      
 2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม      
 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ

วิทยากร 
     

 2.3  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน      
3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร      
 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม       
 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่

อบรม 
     

 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน      
 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ       
 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
4 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่      
 4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน      
 4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท า ปรับปรุง และ พัฒนาการการวาง

แผนการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน 
     

 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้คุณครูไปอบรม/สัมมนา  
เพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครู 

ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 ครู คือ ผู้ก าหนดคุณภาพประชากรในสังคม และคุณภาพประชากรในสังคม คือ ตัวพยากรณ์
ความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม วิชาชีพครูจึงควรเป็นที่รวมของคนเก่ง คนดี สามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม 
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน การด ารงชีวิต และการชี้น าสังคมไปในทางท่ีเหมาะสม 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรได้รับการอบรมสัมมนา เพ่ือรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับครูและบุคลากร ซึ่งครูเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญสูงสุด ในการท าให้นักศึกษารักและสนใจในการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มี ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและมีความ เป็นครูที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนดี
เยี่ยม   
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือครูและบุคลากรจะได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
2.  เพ่ือครูและบุคลากรทุกคนมีใบประวิชาชีพครู 
3.  เพ่ือผลิตครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในส่วนงานเพิ่มมากขึ้น 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 75 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 75  ของครูและบุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพครู 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 75 ครูและบุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพครู 
 2. ร้อยละ 75 ครูและบุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานสถานศึกษา 
 
 
 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
ตลอดปีการศึกษา 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 ก.ค. 60  อ.พวงพลอย  ขันเลข 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 2 ก.ค. 60  อ.พวงพลอย  ขันเลข 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรทราบ 2-14 ก.ค. 60 400 อ.พวงพลอย  ขันเลข 
4. จัดเตรียมเอกสาร 12-14 ก.ค. 60 100 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 
5. ด าเนินกิจกรรม  15-18 ก.ค. 60 19,500 อ.พวงพลอย  ขันเลข 

รวม  20,000  
 
8. ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน      20,000      บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน  ) 
 ค่าประชาสัมพันธ์       1,500   บาท 
 ค่าจัดเตรียมเอกสาร  3,500    บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม  15,000  บาท 
 
การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูและบุคลากรน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและงานวิจัยไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
2. ครูและบุคลากร มีใบประกอบวิชาชีพครู 
3. ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือคุณภาพนักศึกษาส่งเสริม
การน าความรู้ที่เรียนไปปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................  
               (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
             รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       
 
 
     ผู้พิจารณาโครงการ..........................................................  
       (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
      รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการความเห็นของ 
 
ผู้อ านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................  
 
 
       อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ 
 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ........................................................... 
                        (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

                    ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ไปอบรม/สัมมนา  เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู
........................................................................................................................................................ 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1 ด้านความพร้อมในการจัดโครงการ      
 1.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
 1.3 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง      

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  อบรมคุณธรรมจริยธรรม อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โครงการ  การอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้ครูผู้สอนและ 
   บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 25-26  พฤษภาคม 2560 
 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคนเพ่ือให้คนมีความรู้ และทักษะความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็น
ความจ าเป็นของหน่วยงานในการพัฒนา แต่ที่จ าเป็นมากกว่าการพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครูอันเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง ที่ท า
ให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นส่วนเสริมที่ส าคัญที่ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายได้ ซึ่งคุณธรรม 
จริยธรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในทางทีดี เกิดผลในภาพรวมในการปฏิบัติราชการและได้น ามาใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วย เช่น การท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีม การให้บริการที่ดี 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบ เป็นต้น 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม 
ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และในการ
ปฏิบัติงาน ในวันที่  25-26 พฤษภาคม 2560  ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 
 
วัตถุประสงค ์
     1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูแก่ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน 
     2. เพื่อปลูกจิตส านึกให้ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
     3. เพื่อปลูกจิตส านึกให้ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
 - บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน  75 คน 
  เชิงคุณภาพ 

 - ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและท างานได้ 
 - ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนร้อยละ 80 สามารถ ประพฤติตนอยู่บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 



  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 - ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน ของสถานศึกษา ได้รับการอบรมทางวิชาการ
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 - ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ทางวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต  
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 มีข้ันตอน/กิจกรรม ในการด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
2. ขั้นด าเนินการ 
3. ติดตามและประเมินผล 
4. สรุปผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
 อบรม 2 วัน วันที่ 25-26  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) 

กิจกรรม 
วัน เดือน ปี ท่ีด าเนินการ 

เมษายน พฤษภาคม 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม   
3. ติดต่อสถานที่การจัดท ากิจกรรม   
4. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน   
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม   
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน   
 
งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
   งบประมาณ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ดังนี้ 

หมวด/ประเภทรายจ่าย 
รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. ค่าพระวิทยากร 3 รูป 2 วัน 
2. ค่าบ ารุงวัด (ค่าน้ า ค่าไฟ) 
3. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  (100x75x2) 

3,000 
1,000 

15,000 

 

รวม 19,000  
การประเมินผล 

1. แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 
 



  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น 
 2. ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนมีการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการท างานที่เหมาะสม 
 3. ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใจถึงหลักทางพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................  
           (นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง) 
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ผู้พิจารณาโครงการ..........................................................  
        (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
       รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................  
 
       อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ 
 

         ผู้อนุมัติโครงการ........................................................... 
           (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

           ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 



  

แบบประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                                            
ครูผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน 

ระหว่างวันที่ 25-26  พฤษภาคม 2560  ณ วัดอุโมงค์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

........................................................................................................................................................ 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่
รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง      
 1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
2 ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม      
 2.1 เนื้อหาในการอบรมมีความเหมาะสม      
 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
     

 2.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แก่อาจารย์
ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน 

     

3 ด้านความเหมาะสมของพระวิทยากร      
 3.1 พระวิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม       
 3.2 พระวิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่

อบรม 
     

 3.3 พระวิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน      
 3.4 พระวิทยากรมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
4 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่      
 4.1 สามารถน้อมน าเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้      
 4.2 สามารถน้อมน าเอาหลักพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้      

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



  

ตารางอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูผู้สอนและบุคลากร 
สายสนับสนุน 
วันที่ 25-26  พฤษภาคม 2560 
ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วัน/เวลา 
8:30-

9:00 น. 
9:00-9:30 

น. 
9:30-

11:30 น. 
11:30-

13:00 น. 
13:00-

15:00 น. 
15:00-

16:00 น. 
16:00 น. 

วันพุธที่ 
25 พ.ค.59 

พิธีเปิด 

-ไหว้พระรับ
ศีล เรียนรู้ 
-มารยาท
เบื้องต้น 

-
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

ปฏิบัติ
ธรรมภาค

เช้า 
พัก

รับประทาน
อาหาร 

ปฏิบัติธรรม
ภาคบ่าย 

ปฏิบัติ
ธรรมภาค
บ่าย (ต่อ) 

 
เดินทางกลับ 

 

วันพฤหัสบดี
ที ่

26 พ.ค.59 

ธรรมเพื่อบูรณาการแห่ง
ชีวิต 

 
ปฏิบัติ

ธรรมภาค
เช้า 

 

ปฏิบัติธรรม
ภาคบ่าย 

ตอบ
ปัญหา
ธรรม 

พิธีปิดและมอบ
ใบ

ประกาศนียบัตร 

 
หมายเหตุ  -  ตารางการอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม   
การแต่งกาย 
 - วันที่ 25 พ.ค. 2560 ใส่เสื้อยืดวิทยาลัยฯ (เสื้อวันพุธ) กางเกงขาว หรือกางเกงวอร์มไม่รัดรูป 
 - วันที่ 26 พ.ค. 2560 ใส่เสื้อสีขาว กางเกงขาว หรือกางเกงวอร์มไม่รัดรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

โครงการ  โครงการประกวดและน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   ประจ าปีการศึกษา 2559 
ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559 
หลักการและเหตุผล 
 ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการปฏิรูปการศึกษาจึง
ก าหนดให้ครูต้องพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่  การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ครู
สามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  ตามที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 30 ได้ระบุว่า ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ในแต่ละระดับการศึกษา ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา สถานศึกษาได้พัฒนาครูให้มีความสามารถในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนอย่างได้ผลและเกิดความส าเร็จขึ้น
มากมาย ทั้งจ านวนผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่เพ่ิมขึ้น การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ 
รวมทั้งการยกระดับการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้สูงขึ้น  จะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีระดับคุณภาพที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้การวิจัยในชั้น
เรียนของครูที่ได้ด าเนินไปแล้ว เกิดคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพครูด้วย จึงเห็นพ้อง
ต้องกันว่าสมควรได้จัดการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วระหว่างครูนักวิจัย กับครู
ในสถานศึกษา จึงได้จัด “โครงการประกวดและน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้” ขึ้น 
เพ่ือให้การท าวิจัยในชั้นเรียนมีผลต่อการพัฒนาการเรียนของนักเรียนและพัฒนาการสอนของครูเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ในทุกสังกัดในพ้ืนที่ ตามแนวทางของตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละสังกัด  
ผลของโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ในด้านต่าง ๆ หลายด้าน อาทิเช่น 
ผลงาน วิจัยได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น ครูนักวิจัยได้เรียนรู้และพัฒนาเทคนิควิธีการวิจัย
ของตนให้สมบูรณ์มากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้ครูในสถานศึกษาสร้างสรรค์งานวิจัยให้เกิดมากขึ้น อันจะส่งผลให้
ครูสามารถปฏิบัติน า ‘การวิจัยไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ตามความในมาตรา24(5) ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่ว่า “สถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” ให้สัมฤทธิ์ผลได้ 
 
 
 
 



  

วัตถุประสงค ์
1. ครูเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ครูสามารถน าความรู้และทักษะการท าวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตน 

 3. ครูสามารถน าความรู้และทักษะการท าวิจัยที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน    
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนา 27 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน น าความรู้และทักษะการท าวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนของตน ประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน  และท าวิจัยส่งเข้าประกวดระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
2. ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนาร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน น าความรู้และทักษะการท าวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตน การประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน และส่งวิจัยเข้าประกวดระดับประเทศ   
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มิ.ย. 59 500 นางพวงพลอย ขันเลข 
2. ขออนุมัติท าโครงการ มิ.ย. 59 - นายวิเชียร   ตาเจริญเมือง 

นางพวงพลอย ขันเลข 
3. แจ้วคณะครูอาจารย์ทราบเกี่ยวกับการท า
วิจัยในชั้นเรียน 

มิ.ย. 59 - นายวิเชียร   ตาเจริญเมือง 
นางพวงพลอย ขันเลข 

5. ท าการวิจัยในชั้นเรียนส่งเข้าประกวด ก.ค.-ส.ค. 59 - ครูผู้สอน 
5. จัดเตรียมเอกสาร ก.ย. 59 -  
6. ด าเนินกิจกรรมประกวดวิจัย ตุลาคม 59 15,000 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย 

รวม  20,000 บาท 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน   20,000   บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 ค่าประชุมคณะกรรมการ      500   บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม  15,000  บาท 
การประเมินผล  1. แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 



  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนามีส่วนร่วมในการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 2. ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน น าความรู้และทักษะการท าวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ของตน 
ประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน   และส่งวิจัยเข้าประกวดประเทศ 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................  
        (นายวิเชียร   ตาเจริญเมือง) 
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
.........................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ผู้พิจารณาโครงการ..........................................................  
        (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
                รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….............................................. ... 
 
       อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ 
 

    ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................  
                        (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

                    ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 



  

แบบประเมินโครงการ ประกวดและน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

........................................................................................................................................................ 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 
ประเด็นหลัก รายการประเมิน ประเด็นย่อย ระดับผลการประเมิน คะแนน 

รวม 5 4 3 2 1 
1.ชื่อเรื่อง 1.1 สอดคล้องกับปัญหาวิจัย       

1.2 ชัดเจนและสื่อความหมายตรงกับเรื่องที่ท า      
2.ความเป็นมา 2.1 ความส าคัญและความจ าเป็นของปัญหาชัดเจน       

2.2 วัตถุประสงค์มีความชัดเจน วัดได้ สอดคล้องกับ
ปัญหา 

     

2 .3  การก าหนดขอบ เขต   เนื้ อห า ลั กษณ ะ
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เวลา และตัวแปรที่
ศึกษา ชัดเจน 

     

3.วิธีการศึกษา 3.1 วิธีด าเนินการวิจัยมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเลือกใช้เครื่องมือเหมาะสม 

      

3.2 การรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจน น่าเชื่อถือ มี
ประสิทธิภาพ 

     

4.ผลการวิจัย 
และ
ข้อเสนอแนะ 

4.1 ผลการวิจัยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์       
4.2 ผลการวิจัยตอบค าถาม ปัญหาที่เกิดจากการ
จัดการเรียนการสอน 

     

4.3 ข้อเสนอแนะเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใช้ได้
จริง 

     

ร้อยละคะแนนรวม  
 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อ/ซ่อมบ ารุง/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี   
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา        ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.นารี  วังโสภา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา       หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา         เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อวิทยาลัย ฯ  การเสริมสร้าง ซ่อมบ ารุง และการดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ 
ภายในสถาบัน เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการจัดการ ให้ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ
ต่อการศึกษา ซึ่งสิ่งที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลไปยังผู้เรียนและบุคลากรของวิทยาลัยฯ การสร้าง
บรรยากาศที่ดีภายในสถาบัน จึงเป็นหัวใจของการศึกษาอย่างหนึ่ง ดังนั้นงานอาคารสถานที่ได้จัดท าโครงการ
จัดซื้อ ซ่อมบ ารุง และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ขึ้นภายในวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้สภาพห้องเรียนและห้องปฏิบัติงานใช้งานได้ดีและเหมาะสม 
   2. เพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
          3. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีมาตรฐาน  
          4. เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน  
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
     เชิงประมาณ 

1. อาคารเรียนและอาคารประกอบจ านวน 3 อาคาร มีความพร้อมในการให้บริการนักศึกษา ครูและ 
ผู้ปกครองและมีอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

     เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 มีอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีแข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย  

เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
2. ร้อยละ 80 มีการบ ารุงรักษา อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดมีพ้ืนที่สีเขียวและสิ่ง     
อ านวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ 

 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม  2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 ก.ค. 60  ฝ่ายวิชาการ 
2.ขออนุมัติจัดโครงการ 2 ก.ค.57  ฝ่ายวิชาการ 
3.จัดเตรียมเอกสาร 12-14 ก.ค. 60  ฝ่ายวิชาการ 
4.ด าเนินโครงการ 15-18 ก.ค. 60 10,000 ฝ่ายวิชาการ 

รวม  10,000  
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 ค่าซ่อมบ ารุง    10,000      บาท  
 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 80 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
 2.ร้อยละ 80 มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 
 
 การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละของครูและบุคลากรได้รับ
ทุนการศึกษาทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-การสังเกต 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1.  วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ได้รับการซ่อมบ ารุงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 



  

การอนุมัติโครงการ 
อนุมัต ิ
 
ไม่อนุมัต ิ
 
 
 

     ลงชื่อ..........................................................  
      (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
                   ผู้อนุมัติโครงการ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
    
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

โครงการ  เปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ L.C.C. Open House 2016  
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560) 
 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จะจัดงานเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ (L.C.C. Open 
House) ประจ าปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนวการศึกษาและสอดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา
ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ ซึ่งในงานจะจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ทักษะ
วิชาชีพ การจัดนิทรรศการวิชาการวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัยในชั้นเรียน งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา การจัดแสดง
กิจกรรมบริการวิชาชีพ “3 ชั่วโมงเป็นแน่เถ้าแก่ไทย”(การบริการ 108 อาชีพ) และการแข่งขันกีฬา ใน
ระหว่างวันที่ 20 - 22  ธันวาคม 2559 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือแนะแนวการศึกษาส าหรับนักเรียนจากสถาบันอ่ืน 
2.  เพ่ือแสดงผลงานด้านวิชาการ งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาและงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของครู  
3.  เพ่ือแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ   
4.  เพ่ือจัดนิทรรศการวิชาการวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 
5. เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
6. เพื่อการบริการ 108 อาชีพ 
7. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
8. เพ่ือสร้างความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และสร้างสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนต่าง ๆ  

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูบุคลากรของสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 1,028 คน 
 2. กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน   10    โรงเรียน 
 เเชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อโครงการเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ L.C.C. Open House 2016  
ร้อยละ  80 
 2. กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนต่าง ๆ มีความเข้าใจในเรื่องของการแนะแนวการศึกษาต่อ 



  

 3. นักเรียนนักศึกษาได้มีการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ 
 4. นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ 

5. ได้รับความร่วมมือในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการและพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา 

 6. นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้จากกิจกรรม (การบริการ 108 อาชีพ) 
  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีในการร่วมกันจัดกิจกรรม 
 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าชมได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ 
 4. ได้รับความร่วมมือในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 5. นักเรียนนักศึกษาสามารถน าเอาความรู้จากกิจกรรม (การบริการ 108 อาชีพ) น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – ธันวาคม  2559) 

การด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
-  ประชุมปรึกษาหารือ                         
-  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

 
พ.ย. 59 

นายสุเทพ   แก้วจรัญ 
นางพวงพลอย  ขันเลข 

ขั้นด าเนินการ (D) 
 - เชิญสถานประกอบการร่วมลงนาม (MOU) 
 - เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
 -เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน L.C.C. & GSB   
Crossword Contest 
 - เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อม
สัมพันธ์ 

1.    - คัดเลือกนักศึกษาท่ีจะเข้าร่วมแข่งขัน 
       - เตรียมข้อสอบ / โจทย์ฝึกทักษะ 
       - จัดตารางการทบทวนความรู้ / ฝึกทักษะ 
       - ทบทวนความรู้ และฝึกท าโจทย์ / ฝึกทักษะ 
       - จัดการทดสอบเสมือนจริง 

พ.ย.59  – ธ.ค. 59 
 
 
 
 

นายสุเทพ   แก้วจรัญ 
นางพวงพลอย  ขันเลข 

ขั้นติดตามและประเมินผล (C) 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

ธ.ค. 59 
นายสุเทพ   แก้วจรัญ 
นางพวงพลอย  ขันเลข 

ขั้นรายงานสรุปผล  (A) 
-  สรุปการปฏิบัติงาน 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายบริหาร 

 
ธ.ค. 59 

นายสุเทพ   แก้วจรัญ 
นางพวงพลอย  ขันเลข 



  

งบประมาณการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวน 85,000   (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ค่าประชาสัมพันธ์     1,000   บาท 
 (เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์) 
  ค่าจัดสถานที่     5,000   บาท 
  ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม    79,000   บาท 
         

การประเมินผล 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนนักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรม 
 2. นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีในการร่วมกันจัดกิจกรรม 
 3. นักเรียนจากสถาบันอื่นที่เข้าชมได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ 
 4. กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนต่าง ๆ มีความเข้าใจในเรื่องของการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 5. ได้รับความร่วมมือในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 6. นักเรียนนักศึกษาสามารถน าเอาความรู้จากกิจกรรม (การบริการ 108 อาชีพ) น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้
 
 
                                                         ผู้เสนอโครงการ  
 
          ...................................................... 
             (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
                    รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
                     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
      ........................................................... 
           (นางคนึงนิจ พรหมเนตร) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 



  

แบบประเมินโครงการเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ L.C.C. Open House 2016 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

....................................................................................................................................................... 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม      
4 นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ      
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
6 ได้รับความรู้และทักษะจากกิจกรรม      
7 ได้รับความสนุกสนาน      



  

 
โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ฝ่าย/งาน  วิชาการและงานหลักสูตร 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้เปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีวะศึกษา ใน
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมากมาย และเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนสมรรถนะ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในวิชาชีพ จึงได้มีการจัดอบรมท าแผนการเรียนสมรรถนะ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดเป็นแผนการเรียนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของการจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

4. เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือจัดท าแผนการเรียนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ได้

จัดท าการเรียนการสอน 
6. เพ่ือมีแผนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ได้จัดท าการเรียน

การสอน 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 45 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  มีแผนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ได้จัดท าการ
เรียนการสอน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู เขียนแผนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง มีแผน
สมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่   วิทยาลัยฯ ได้จัดท าการเรียนการสอน 
 
 



  

 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 

อบรม 2 วัน วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมลานนา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร 18 เม.ย. 60 - นางพวงพลอย  ขันเลข 
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 25-29 เม.ย. 60 - นางพวงพลอย  ขันเลข 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบ 2-6 พ.ค. 60 - นางพวงพลอย  ขันเลข 
4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ 9 พ.ค. 60 1,000 นางพวงพลอย  ขันเลข 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรม 22-23 พ.ค. 60 16,050 นางพวงพลอย  ขันเลข 
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 24-25 พ.ค. 60 - นางพวงพลอย  ขันเลข 

รวมงบประมาณ 17,050  
ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   22-23 พฤษภาคม  2560 
 1. ค่าวิทยากร (1,800 x 6 )   = 10,800        บาท  

2.ค่าอาหาร (35x70x1)    =  2,450   บาท  
3.ค่าอาหารว่าง (20x70x2)   =  2,800   บาท 
4.ค่าเอกสาร                          =       1,000           บาท 

   รวม    = 17,050         บาท 
การประเมินผล 

แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4. ครู ได้ความรู้ในการเขียนแผนการเรียนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
5. ครู เขียนแผนการเรียนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
6. วิทยาลัยฯ มีแผนการเรียนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาที่วิทยาลัยฯ ได้

จัดท าการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ......................................................  
                (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
              รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
....................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
       อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................
                         (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

                          ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนสมรรถนะ และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมลานนา   

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาอ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
........................................................................................................................................................ 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม       
 1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง      
2 ด้านเนื้อหาในการอบรม      
 2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม      
 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ

วิทยากร 
     

 2.3  มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดท าแผนการเรียนสมรรถนะและการ 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

     

3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร      
 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม       
 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่

อบรม 
     

 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน      
 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ       
 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
4 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่      
 4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน      
 4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท า ปรับปรุง และ พัฒนาการเรียนการ

สอนได ้
     

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



  

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนแผนการสอนสมรรถนะและการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

วันที่22-23 พฤษภาคม 2560 
ณ ห้องประชุมลานนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
วัน/
เวลา 

08.00-
09.00 

09:00-10:30 น. 
10:30-

12:00 น. 
12:00-

13:00 น. 
13:00-

15:30 น. 
15:30-

16:00 น. 
 

22 
พ.ค. 
60 

พิธีเปิด 
และ
บรรยาย
พิเศษ 
โดยผอ.
คนึงนิจ
พรหมเตร 
 

หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 2556 
หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 
2557 
โดยผอ.วิทยา ใจวิถี 

การเขียนแผน
สมรรถนะ 
โดยผอ.วิทยา 
ใจวิถ ี

 
 

พัก
รับประทาน

อาหาร 

การเขียนแผน
สมรรถนะ  (ต่อ)  
โดยผอ.วิทยา 
ใจวิถ ี

โรงเรียน
คุณธรรม 
โดยผอ.
วิทยา ใจวิถี 

 
23 
พ.ค. 
60 

 
ปฏิบัติการเขียนแผนสมรรถนะ 

 

 
ปฏิบัติการเขียนแผนสมรรถนะ

(ต่อ) 

 
หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10:30-10:45 น. และ เวลา 14:30-14:45 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ 

ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25๖๐ 
 
หลักการและเหตุผล 
 เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวัน ครูในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ทั้งนี้ต้องพัฒนาด้านทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในวงการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทยในอนาคตยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้
เป็นผู้อ านวยความรู้ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ แต่ยังไม่มีคู่มือประกอบแนว
ทางการพัฒนาทักษะครูให้พร้อมต่อการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ ครูไทยจ านวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่
อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการเรียนการสอน ครูแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 จะต้องสนใจในเทคโนโลยีต่าง ๆที่มีเพ่ิมมากขึ้นใน
ศตวรรษที่21มีการปรับการเรียนการสอนอย่างบูรณาการมีนวัตกรรม ICT ที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคโนโลยี
โดยใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ยุคใหม่ (Social Network ) มาสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
เด็กยุคใหม่ด้วยสารสนเทศรอบด้าน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและก าหนด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

2. เพ่ือยกระดับบทบาทของครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน ให้ก้าวสู่
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 

3. เพ่ือสร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุด
แข็งในตัวผู้เรียน เป็นต้น 

4. ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอน
และจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 

5. สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 



  

6. เพ่ือเตรียมครูเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 ในทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นในมิติโรเรียน มิติครู มิตินักเรียน มิติระบบการ
เรียนการสอน และสุดท้าย คือ มิติเทคโนโลยี 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 56 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณา
การ การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน ให้
ก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและ
ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสม และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน ให้ก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 
 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
อบรม  2  วัน วันที่  วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25๖๐ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ๘ มี.ค. ๖๐ - นางพวงพลอย  ขันเลข 
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๐ - นางพวงพลอย  ขันเลข 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบ ๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๐ - นางพวงพลอย  ขันเลข 
4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ 1,000 นางพวงพลอย  ขันเลข 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรม  3-4 พ.ค. ๖๐ 32,100 นางพวงพลอย  ขันเลข 
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน ๘-๑๒ พ.ค. ๖๐ - นางพวงพลอย  ขันเลข 

รวมงบประมาณ 33,100  
ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25๖๐ 

3. ค่าอาหาร     (35 x 70 x 2)   =    4,900 บาท  
4. ค่าอาหารว่าง ( 20 x 70 x2 x 2) =     5,600 บาท 
5. ค่าวิทยากร (1,800 x 6 x 2) =     21,600   บาท 
6. ค่าเอกสาร    =     1,000 บาท 

   รวม   =    33,100 บาท 



  

การประเมินผล 
แบบสอบถามประเมินโครงการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การ
ใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 

2. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน ให้ก้าวสู่ยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 

3. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการ
เรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็งในตัวผู้เรียน 

4. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือ
น าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับ
บริบททางการเรียนรู้  

5. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
และสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและการเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 ในทุกมิติ  ไม่ว่า
จะเป็นในมิติโรเรียน มิติครู มิตินักเรียน มิติระบบการเรียนการสอน และสุดท้าย คือ มิติเทคโนโลยี 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ...................................................... 
                (นางพวงพลอย     ขันเลข) 
              รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................
........................................................................................... .................................................................................  
 
       อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................
                            (นางคนึงนิจ    พรหมเนตร) 

                          ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 



  

แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ 

ระหว่างวันที่  วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25๖๐ 
ณ ห้องประชุมลานนา   วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
................................................................................................................................................... ..... 

ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม       
 1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
2 ด้านเนื้อหาในการอบรม      
 2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม      
 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ

วิทยากร 
     

 2.3  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนว
ใหม่ 

     

3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร      
 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม       
 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่

อบรม 
     

 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน      
 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ       
 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
4 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่      
 4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน      
 4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท า ปรับปรุง และ พัฒนาการการวาง

แผนการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน 
     

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………… 



  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ 

ระหว่างวันที่  วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25๖๐ 
 

ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   วันที่ 3-4 พฤษภาคม 25๖๐ 
1. ค่าอาหาร     (35 x 70 x 2)   =    4,900 บาท  
2. ค่าอาหารว่าง ( 20 x 70 x2 x 2) =     5,600 บาท 
3. ค่าวิทยากร (1,800 x 6 x 2) =     21,600   บาท 
4. ค่าเอกสาร    =     1,000 บาท 

   รวม   =    33,100 บาท 
 

 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนสมรรถนะ และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ระหว่างวันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2560 
 

ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   11-12 พฤษภาคม  2560 
 1. ค่าวิทยากร (1,800 x 6 )   = 10,800         บาท  

2.ค่าอาหาร (35x70x2)    =  4,900   บาท  
3.ค่าอาหารว่าง (20x70x2x2)   =  5,600   บาท 
4.ค่าเอกสาร                            =       1,000            บาท 

   รวม   = 22,300          บาท 
 



  

ชื่อโครงการ   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับเครือข่าย    
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา         ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา        หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา          เลขานุการโครงการ 
หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาในระบบทวิภาคี เป็นแนวทางในการจัดอาชีวศึกษารูปแบบใหม่ ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือ
กันระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน–นักศึกษา และการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ 
ในชุมชน  ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมองเห็นข้อดีของการเรียนในระบบทวิภาคี เป็นผลให้การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย 
2. เพ่ือให้สถานประกอบการเกิดความเข้าใจการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
3. เพ่ือให้ นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงข้อดีในการเรียนระบบทวิภาคี 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงประมาณ 

1. สถานประกอบการ      จ านวน    30    แห่ง 
เชิงคุณภาพ 

  1. ร้อยละ 90  มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ศึกษาแบบทวิภาคี 
  2. ร้อยละ 90 ได้ตระหนักเห็นถึงข้อดีในการเรียนระบบทวิภาคี  
  3. ร้อยละ 90 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม  2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1 ก.ค. 60  อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2.ขออนุมัติจัดโครงการ 2 ก.ค.60  อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการ   อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

3.ด าเนินกิจกรรม  15-18 ก.ค. 
60 

5,000 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

รวม  5,000  
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน         5,000  บาท  
 ค่าประชาสัมพันธ์          - 
 ค่าด าเนินกิจกรรม    - 
 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
- สถานประกอบการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 90 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแบบทวิภาคี 

 2. ร้อยละ 90 ได้มีเอกสารการลงนามความร่วมมือ 
 3. ร้อยละ 90 ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการต่าง ๆ  
 
 
 
 



  

การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละของสถานประกอบการได้มี
การลงนามให้ความร่วมมือ  

-การสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานประกอบการมีความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2. ผู้ปกครองมีความม่ันใจ  ในการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
 3. นักศึกษามองเห็นข้อดี และมีความสนใจในการเรียนในระบบทวิภาคีมากข้ึน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 

อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมัติ 
ไม่อนุมัติ 

      
 

ลงชื่อ.................................................. 
(นางคะนึงนิจ พรหมเนตร) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ     การร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ  
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา       ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ ์ เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา        เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ เดือน 
สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ดังนั้นในวันที่ ๑๒ 
สิงหาคม ของทุกปี ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงร่วมกันจัดท าวันพระราชสมภพมาเป็นวัน
ระลึกถึงพระคุณแม่ จึงขอร่วมถวายพระพร และคณะครูได้จัดท าโครงการ วันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ และได้รู้ถึงความยากล าบากของแม่ว่าการเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเป็นคนดีใน
สังคม โครงการวันแม่นี้จะเป็นการกระตุ้น ปลูกฝังการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านจิตใจ ได้เรียนรู้ระลึกถึงพระคุณของแม่ การปฏิบัติตนต่อแม่ในสิ่งที่ดีงามตามที่แม่สอนสั่ง และทาง
วิทยาลัยได้น าดอกมะลิของนักศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ส าหรับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ภายใต้โครงการร่มพระบารมีสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี น ามาจ าหน่ายให้กับนักศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาจึงเห็นควรจัดโครงการโดยให้คณะกรรมการนักศึกษาและฝ่าย
กิจการนักศึกษาได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดแรงบันดาลใจจิตส านึก  และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และ
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของวันแม่        
2. เพื่อเป็นการปลูกฝังความสามัคคีของนักศึกษา 
3. เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกความรักชาติ มีความตระหนักและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
สถานบันของพระมหากษัตริย์ 
4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
  1.บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษา จ านวน 1,300 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1.บุคลากรของสถานศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 
  2. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ 
  3. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้มจีิตส านึกรักชาติเพ่ิมมากยิ่งข้ึ 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
)ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 4 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2557(  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 4 ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2.ขออนุมัติโครงการ 5 ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

3.ติดต่อซื้อดอกจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ 6 ส.ค. 60 1,000 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

4.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ 7-9 ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

5.จัดเตรียมสถานที่  10 ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

6.ด าเนินการจัดกิจกรรม 12 ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

รวมงบประมาณ 1,000 บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน  1,000 บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ 
 2. ครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน     80 ท่าน 
 3. นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน     1,251  คน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมถวายพระพร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 2. ร้อยละ 100 ของจ านวนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร  
 3. ร้อยละ 100 ของจ านวนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันซื้อดอกมะลิของนักศึกษาการ            
 โรงเรียนศรีสังวาล 
 



  

การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมถวาย
พระพร 

- - 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.นักศึกษาเห็นคุณค่าของวันแม่        
2.นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๆ 
3.นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของแม่ 
4.นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณของแม่ 

 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา       ที่ปรึกษาโครงการ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา   หัวหน้าโครงการ 

          อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการ       เลขานุการโครงการการอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
อนุมัต ิ
 
ไม่อนุมัต ิ

 
     ลงชื่อ.......................................................... 
       (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 78 4 12 6  

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 90 4 6   
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 95 5    
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 79 11 10   
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 75 13 4 8  



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 454 4.54 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 484 4.84 พึงพอใจมากที่สุด 
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 495 4.95 พึงพอใจมากที่สุด 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 469 4.69 พึงพอใจมากที่สุด 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 455 4.55 พึงพอใจมากที่สุด 



  

ชื่อโครงการ    โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ถวายเทียน  
     เข้าพรรษาให้วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง(วัดเจ็ดยอด)  

  ประจ าปีการศึกษา 2560 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา       หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา    เลขานุการโครงการ 
 อ. ธีระพงษ์  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดต่อเจ้าอาวาสวัด 
 
หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดให้มีโครงการ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเป็น
ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สะท้อนถึงจิตใจที่ใฝ่ทานและเสียสละ สมควรอย่างยิ่งที่ปลูกฝังเยาวชนให้เข้าใจ 
และซาบซึ้งเห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเหล่านี้  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดท าโครงการถวายเทียนพรรษาเพ่ือให้อนุรักษ์ การสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้อนุรักษ ์และส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
2. เพ่ือให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิด ความสามัคคี
ในหมู่คณะ มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3. เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 
1,335 คน (ครู อาจารย์ บุคลากร จ านวน 85 ท่าน นักศึกษา จ านวน 1,250 คน) 

 เชิงคุณภาพ 
  1.  นักศึกษาร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมของศาสนา 
  2. นักศึกษาร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
  3. นักศึกษาและครู อาจารย์และบุคลากร ร้อยละ 100 ได้ร่วมกันประกอบกิจกรรม 
  4. นักศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย  
 
 
 
 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ (1-9 กรกฎาคม 2560)  

ขั้นตอนและวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

1 ก.ค. 60 - 

อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการ 
2-3 ก.ค. 60 - 

อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3 ก.ค. 60 - 

อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

4. ประสานงานวัด และผู้เกี่ยวข้อง 4 ก.ค. 60 - อ.ธีระพงษ์  สมบูรณ์ 
5 .อาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดวรวิหาร 
พระอารามหลวง 

7 ก.ค. 60 - อ.ธีระพงษ์  สมบูรณ์ 

6. จัดเตรียมแบบประเมิน/จัดเตรียมสถานที่ 
8 ก.ค. 60 200 

อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

7. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
9 ก.ค. 60 2,800 

อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

8. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน สรุปผลการ
ด าเนินการ 

9 ก.ค. 60 - อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

9.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารวิทยาลัยฯ 10 ก.ค. 60 - อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 
รวมงบประมาณ 3,000  

 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 1. ค่าเอกสาร    200  บาท 
 (เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์/เอกสารประกอบการบรรยาย/แบบประเมิน) 
 2. ค่าปัจจัย และสังฆทาน  2,800   บาท  
 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. พระวิทยากร ณ วัดโพธารามมหาวิหาร วัดเจ็ดยอด จ านวน 3 รูป 
2. บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 85 ท่าน 

 
 
 



  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100ของนักศึกษาได้รับการอบรมทางคุณธรรมจริยธรรมจากพระวิทยากร 

2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมทางศาสนา
เพ่ิมข้ึน 

 
การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักศึกษาที่ เข้าร่วม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

การสอบ ถามความ พึ งพอใจ                                                                 
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม    

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
2. นักศึกษาให้ความร่วมมือ และมีความสามัคคี 
3. นักศึกษามีจิตส านึกความเป็นไทยมากขึ้น  
 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา      ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา      หัวหน้าโครงการ 

อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา        เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 

การอนุมัติโครงการ 
 

อนุมัต ิ
 
ไม่อนุมัต ิ

              ลงชื่อ......................................... 
                  (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 

                                                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
        ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วัดโพธารามมหาวิหาร )วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่  

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 100     

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 90 7 3   
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 100     
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 85 14 1   
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 93 7    



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วัดโพธารามมหาวิหาร )วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่  
หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 500 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 487 4.87 พึงพอใจมากที่สุด 
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 500 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 484 4.84 พึงพอใจมากที่สุด 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 467 4.67 พึงพอใจมากที่สุด 



  



  



  



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ      ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 

หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสิ้นปีและข้ึนปี
ใหม่ ขึ้นทุกปีเป็นประเพณีท่ีถือว่าส าคัญของวิทยาลัยฯ  นับเป็นประเพณีและเทศกาลที่เป็นสากลในวันสิ้นปีเก่า
และต้อนรับปีใหม่ ซึ่งวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติด้วยการตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และได้รับ
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมจากนักศึกษาตลอดมา ได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ  และสมควรที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองเพ่ือแสดงความยินดี   ซึ่งการจัดงานรื่นเริงเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่นี้   จะจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาเห็นความส าคัญในวันนี้ และนักศึกษาทุกคนร่วมกันตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง 
 
วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยความสมัครใจ   
 2.  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน   
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   
 4.  เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการท าบุญร่วมกัน   
 5.  เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 
เป้าหมาย เชิงประมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. ครู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 
950  คน (ครูอาจารย์ บุคลากร จ านวน 75 ท่าน นักศึกษา จ านวน 1,025 คน) 

 เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 นักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   

2. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทั้งวิทยาลัยฯ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และร่วมกิจรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2. ร้อยละ 100 ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความส าคัญของประเพณีท่ีทางวิทยาลัยฯ 
ได้จัดเป็นประจ าทุกปี 

 
 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  



  

(ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560) 
 

ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ธ.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม ธ.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ ธ.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
3. จัดสถานที่ ธ.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม ธ.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

รวมงบประมาณ 3,000 บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน     3,000  บาท 
  
การประเมิน 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. นักเรียนนักศึกษามีการวางแผน  และเตรียมงานท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ   
 2. ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 3. ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันประกอบกิจกรรมร่วมกัน 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม      
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม      
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      



  

 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  

หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม    

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม    
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม    
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม     
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม    



  

 

 

 

 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ    L.C.C. ร่วมปลูกป่า (จัดกิจกรรมอาชีวะเอกชนรวมพลัง สร้างฝาย ปลูกป่า)                           
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่ม
ภาคเหนือ โดยกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพูน จ านวน 9 วิทยาลัย จะจัดให้
มีกิจกรรมอาชีวะเอกชนรวมพลัง สร้างฝาย ปลูกป่า ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน – 
นักศึกษา โรงเรียนเอกชนโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิด
โอกาสให้ นักเรียน – นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ 
นักเรียน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 
น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
 
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือเปิดโอกาสให้ นักเรียน – นักศึกษา ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 2.เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ นักเรียน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
 3. สร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพูน 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  เชิงปริมาณ 
 6.1 นักเรียน – นักศึกษา โรงเรียนเอกชน จ านวน 9 วิทยาลัย  (วิทยาลัยละ 35 คน) 
  เชิงคุณภาพ 
 6.2 นักเรียน – นักศึกษา ร้อยละ 100ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 6.3 นักเรียน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ร้อยละ 100 ได้สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสังคม 
 6.4 นักเรียน – นักศึกษา ร้อยละ 100 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
.ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1 สิงหาคม 2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 10 ก.ค. 57 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 15 ก.ค. 57 100 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและนักศึกษาทราบ 18 ก.ค. 57 100 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ 20 ก.ค. 57 300 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 1 ส.ค. 57 2,500 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน 2 ส.ค. 57 - อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 
รวมงบประมาณ  3,000  

 
งบประมาณจ านวน  
 งบประมาณ     3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 ค่าเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ  100 บาท 
 ค่าประชาสัมพันธ์    300 บาท 
 ค่าจัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมสถานที่  300 บาท 
 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม   2,500 บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1. กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพูน จ านวน 9 วิทยาลัย 
 2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 3. กลุ่มนักเรียน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพูน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 100 ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 2. ร้อยละ 100  นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 
 3. ร้อยละ 100 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 



  

การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน-นักศึกษาได้
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
-ร้อยละ 80 ของนักเรียน -นักศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ได้สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสังคม 

- เอกสารการลงทะเบียน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.นักศึกษามีความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมการปลูกป่า 
 2. นักศึกษาได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 3. นักศึกษาสร้างความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน – นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เชียงใหม่ – ล าพูน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
 
การอนุมัติโครงการ 
 อนุมัต ิ
 
 ไม่อนุมัต ิ
 
 
     ลงชื่อ..........................................................  
      (นางคนึงนิจ พรหมเนตร) 
                 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 

 

 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า  

(จัดกิจกรรมอาชีวะเอกชนรวมพลัง สร้างฝาย ปลูกป่า) ประจ าปีการศึกษา 2560  

ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 84 13 3   

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 75 12 5 8  
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 71 10 4 5  
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 87 9 4   
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 81 5 8 6  



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่า  

(จัดกิจกรรมอาชีวะเอกชนรวมพลัง สร้างฝาย ปลูกป่า) ประจ าปีการศึกษา 2560  

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

 หมายเหตุ 

คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 481 4.81 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 454 4.54 พึงพอใจมากที่สุด 

3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 417 4.17 พึงพอใจมาก 

4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 483 4.83 พึงพอใจมากที่สุด 

5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 461 4.61 พึงพอใจมากที่สุด 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชนวัดเจ็ดยอด            
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง    
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวามหาราช ปีพุทธศักราช ๒๕60 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระ
ชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และยังเป็นวันจิตอาสาสากล นับเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของชาวอาชีวศึกษา
เอกชนร่วมใจกันจัดโครงการอาชีวะเอกชน จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนวัดเจ็ดยอด ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒-๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60 
 
วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อปลูกจิตส านึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
      2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาให้สังคมได้รับรู้ 
      3. เพื่อสร้างความมีจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
      4. เพื่อการบริการสังคมร่วมกับชุมชน 
 
เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 100 คน 
 เชิงคุณภาพ  

1. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  พฤศจิกายน -  ธันวาคม  2559) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 5 พ.ย. 59 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม 10 พ.ย. 59 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

3. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 18 พ.ย. 59 100 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ 22-30 พ.ย. 59 1,000 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรม 2-4 ธ.ค. 59 400 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

รวมงบประมาณ 1,500  
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน  1,500 บาท (พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ค่าประชาสัมพันธ์   100 บาท 
ค่าจัดเตรียมสถานที่   1,000 บาท 
ค่าด าเนินกิจกรรม  400 บาท 

 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 1. ชุมชนวัดเจ็ดยอด 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
 1. ร้อยละ 100 นักศึกษามีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือชุมชน  

2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาของสถานศึกษา มีจิตส านึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมจากกิจกรรม
จิตอาสา 

 
 
 
 
 



  

การประเมินผลโครงการ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ร้ อ ย ล ะข อ งนั ก ศึ ก ษ า ได้ ร่ ว ม
กิจกรรมส่ งเสริมด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา 
 

-การสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีจิตส านึกท่ีดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2. สังคมได้รับรู้ในภาพลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 3. นึกศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีจิตอาสา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

 
 

การอนุมัติโครงการ 
อนุมัต ิ
 
ไม่อนุมัต ิ

 
 
     ลงชื่อ..........................................................  
      (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
                        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



  

รูปภาพประกอบกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชนวัดเจ็ดยอด 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



  

รายช่ือนักเรียน ครู ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเอชนอาชีวศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 “อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ” 
ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  จังหวัด เชียงใหม่ 

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 
ระดับชั้น/
ต าแหน่ง 

ลงช่ือ 
เช้า บ่าย 

1 นายศราวุฒิ  ทิพย์พาละ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
2 นางสาวกันต์สินี  กองแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
3 นางสาวธิดาเทพ  วรรณหลวง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
4 นางสาวกาญจนา  จูแวน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
5 นางสาวขวัญหทัย  แก้วอูก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
6 นายพีรวัฒน์  เตปิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
7 นางสาวนิตยา  ปัญญาปุ๊ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
8 นางสาวอังคณา  เตชะบุตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
9 นายทวีชัย  วิภาพนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     

10 นางสาวพิมพ์ผกา  ติ๊บค า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
11 นางสาวมาริสา  ชื่นตา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
12 นางสาวณัฐณิชา  อริยะจ้อน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
13 นายกฤตภาส  จันทร์ภิรมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
14 นางสาวชนิภา  วงศ์เวียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
15 นางสาวจุฬามาส  สุแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
16 นางสาวมนัญชญา  บุญปั๋น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
17 นางสาวสุวดี  เที่ยงธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
18 นางสาวกนกกาญจน ์ สิงห์โต วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
19 นายกิตติพันธ์  ถนอมพงษ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
20 นางสาวจิราภรณ์  แชะวา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
21 นางสาวธัญชนก  ก๋าซ้อน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
22 นางสาวสุดาลักษณ ์ ปินค า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
23 นางสาวโยธกา  อินต๊ะเสน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
24 นางสาวสุรีรัตน์  ค าเป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
25 นางสาวนฤชา  มายัง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     



  

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา ระดับชั้น /
ต าแหน่ง 

ลงช่ือ 
เช้า บ่าย 

26 นายธนัฐพงษ ์ ไชยค าร้อง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
27 นางสาวกัลยกร  บุญเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
28 นายสันติภาพ  ถามถ้วน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
29 นางสาวกมลรัตน์  ดีจิตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
30 นางสาวศิริมาศ  บุญมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
31 นางสาวสุทธนี  คอโพ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
32 นางสาวเกวลิน  วงศ์สุเพ็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
33 นางสาวจุฬาลักษณ ์ สิทธิค า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
34 นางสาวชมพูนุช  เกษรทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
35 นางสาวณัฐมล  บุญเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
36 นางสาวธัญญลักษณ์  ใจทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
37 นางสาวสิรินีย์  ฉัตรเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
38 นายพัชรพล  กาญจนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
39 นางสาวธิดารัตน์  วิริยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
40 นางสาวณัฏฐณิชา  นรากิตติกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
41 นางสาวจิณัฐตา  ทองสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
42 นางสาวจิราภา  มโนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
43 นางสาววรัชญา  เมฆทัศน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
44 นายศุภกิจ  เสกสิทธิ์วรกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
45 นายวิสิฐ  โต๊ะพงศ์อนันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
46 นายนรินทร์  จัดสวย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
47 นางสาวนิภาธร  บัวดาบติ๊บ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
48 นายธนโชติ  พรมมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
49 นางสาวกัลนิตา  ต้อติดวงค ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
50 นางสาวนิลนารัตน์  จันทร์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวช.     
51 นางสาวมะลิวัลย์  สาระกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
52 นางสาวคณิศร  ธนากิตติวรา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
53 นางสาวอุบลวรรณ  กันทะยศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
54 นางสาวอนัญ  สุภารินทร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
55 นายพลวัต  ลินค า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     



  

 

ที ่ ชื่อ – สกุล สถานศึกษา 
ระดับชั้น/
ต าแหน่ง 

ลงช่ือ 
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56 นางสาวกิ่งกาญจน ์ งามเมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
57 นางสาวกฤตธีรา  ตนตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
58 นางสาวยศวดี  สุขแรง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
59 นางสาวเมษา  ทองทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
60 นางสาวจันทิรา  สิงห์ค า วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
61 นางสาวกัลยารัตน์  ศรีเงินเรือน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
62 นางสาวชัชวลี  วงศ์เมือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
63 นางสาวนิริพร  สุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
64 นางสาวชนากานต์  สิทธิกรรณ ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
65 นางสาวณัฐธิดา  หมูธิ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
66 นางสาวจุฑามาศ  กันธิมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
67 นางสาววัชราภรณ์  ค าทา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
68 นางสาวณัฐสุดา  ปินตาปวง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
69 นางสาวสิริวรรณ  ขาวสวย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
70 นายเอกรัตน์  อินก้อน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
71 นางสาวเจนจิรา  ทาฟอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
72 นางสาวฐิติญา  อาจมังกร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
73 นางสาวณัฏณิชา  ไชยอินปัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
74 นางสาวนิภาพร  หลุยจ าวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
75 นางสาวจินดาพร  อภิรมย์การ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
76 นางสาวพิงค์ขวัญ  ม่วงอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
77 นางสาวอมรรัตน์  อนุศาสน์ปรีชากุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
78 นางสาวมัณชยา  มาไกล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
79 นายธนา  แซ่สึ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
80 นางสาวเมริษา  กันวะนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
81 นางสาวจีรรัช  อุตพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
82 นายบัลลังก ์ ศรียาบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
83 นางสาวเนตรชนก  ชัยวงปาน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
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84 นางสาวจรรยพร  พรหมมาเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
85 นางสาวกัลยรัตน์  อินทะหลุก วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
86 นางสาวธีรภัทร์  เรือนแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
87 นางสาวธัญดา  ภู่สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
88 นายวีรวัฒน์  กิตติวาณิชย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
89 นางสาวสายธาร  แดงสา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
90 นางสาวกัญญารัตน์  จั๋นติ๊บ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
91 นายจิรทีปต์  วะภา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
92 นายชนชัย  วนะภูติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
93 นางสาวเพ็ญนภา  ใจซื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
94 นายปลี  ลุงหลิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
95 นางสาวไพรินทร์  มูลประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
96 นางสาวนลัทพร  สมเสาร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
97 นางสาวณัฏฐณิชา  ดอกอุทา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
98 นายศุภกิตติ ์ แสวงผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
99 นายชาญยุทธ  มานาค วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     

100 นางสาวนันทวัน  สิงขรมุรธา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ปวส.     
 
 
อาจารย์ผู้ดูแล 3 ท่าน 

1. นางพวงพลอย  ขันเลข 
2.  นายยงยุทธ   ยงยศ  
3.  นายเอกวิทย์   ภานุวัฒน์ชัย 

 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เฉลิมพระเกียรติ      
๕ ธันวามหาราช กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชนวัดเจ็ดยอด 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่ 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม      
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ      



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ กิจกรรม จิตอาสา 
พัฒนาชุมชนวัดเจ็ดยอด 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
ณ วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจ็ดยอด) เชียงใหม่ 

 

 
 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม    

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม    
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม    
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ    



  

โครงการ  กีฬาสีวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ณ วิทยาลัยฯ ประจ าปี  
   การศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม  2560) 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิด
เป็น ท าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่วิทยาลัยฯ 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนที่เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้าน กีฬาภายในของวิทยาลัยฯ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬา 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

  5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา และแสดงความสามารถทางด้าน กีฬา      
ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 945 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาสี และเกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
เป็นหมู่คณะ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี 
 2. ร้อยละ 90 นักเรียนนักศึกษาได้มีการจัดเตรียมงานกิจกรรมกีฬาสีอย่างเรียบร้อย 
 
 



  

 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 1-18 กรกฎาคม  2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา ก.ค. 59 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นางสาวนารี  วังโสภา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม ก.ค. 59 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูบุคลากรและนักศึกษา
ทราบ 

ก.ค. 59 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 
นางสาวนารี  วังโสภา 

4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ ก.ค. 59 100 นายสุเทพ แก้วจรัญ 
นางสาวนารี  วังโสภา 

5. ด าเนินกิจกรรม (จัดการแข่งขันกีฬาสี) ก.ค. 59 1,100 นายสุเทพ แก้วจรัญ 
นางสาวนารี  วังโสภา 

รวม  1,200  
 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน           1,200   บาท ( หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน  ) 
 ค่าจัดเตรียมเอกสาร/จัดสถานที่    100    บาท     
 ค่าด าเนินกิจกรรม  1,100    บาท 
         

การประเมินผล 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักกีฬาแต่ละสีได้ร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท  อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสินของ
กรรมการ   
2. กองเชียร์ของแต่ละสีได้ร่วมกันเชียร์อย่างสนุกสนาน  และร่วมร้องเพลงเชียร์อย่างพร้อมเพรียงกัน

ตลอดเวลาการแข่งขัน    
 3. นักเรียนนักศึกษามีมารยาทในการเชียร์ ความสะอาดเรียบร้อยของกองเชียร์ของแต่ละสี  
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  กรีฑาสี และนันทนาการ ณ สนามกีฬา 700 ปี ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ (ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ มิถุนายน - 4 กันยายน 2560) 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งสร้าง
เสริมสมรรถนะทางกาย ทางใจ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างทักษะด้านกีฬา ซึ่งกีฬามีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส นับเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ เอ้ืออ านวยให้นักเรียนนักศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของต นเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง และประเทศชาติ ต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อส าคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริม
ให้ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมโดยถ้วนหน้า 
 ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิด
เป็น ท าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกก าลังกาย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนที่เป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออก
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของวิทยาลัยฯ 
 ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดท าโครงการกีฬา Sports day 2559 ขึ้น เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
รู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความรักความสามัคคีในหมู่
คณะต่อไป    
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกรีฑาที่ตนเองชอบและถนัด 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมท ากิจกรรมทางด้าน กรีฑา 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

  5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
 
 



  

เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนนักศึกษาทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้าน กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน 
กรีฑา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 945 คน 

 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน กรีฑาสี และเกิดความสามัคคี
เป็นหมู่คณะ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี 

 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษามีการจัดเตรียมงานกิจกรรมกรีฑาสีอย่างเรียบร้อยและ
มีความสามัคคี 

 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ มิถุนายน -  กันยายน 2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา มิ.ย.60 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นางสาวนารี  วังโสภา 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรมกรีฑาสี มิ.ย. – ก.ค. 60 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นางสาวนารี  วังโสภา 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบ ส.ค. 60 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ ก.ย. 60 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 
5. ด าเนินกิจกรรมกรีฑาสี 2 ก.ย. 60 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นางสาวนารี  วังโสภา 
รวม  10,000  

 
งบประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน         10,000 บาท (  แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน ) 
  
1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



  

1. นักกีฬาแต่ละสีได้ร่วมแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท  อย่างสนุกสนานและยอมรับในการตัดสินของ
กรรมการ   
2. กองเชียร์ของแต่ละสีได้ร่วมกันตกแต่ง สแตนเชียร์อย่างสวยงาม    
3. นักกีฬาร่วมร้องเพลงเชียร์อย่างสนุกสนานและพร้อมเพรียงกันตลอดทั้งวันและในงานยังได้มีการ
ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี  ซึ่งใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี   เมื่อถึงเวลาแข่งขันเชียร์
ลีดเดอร์ของแต่ละสีก็ได้โชว์ความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่และสมศักดิ์ศรี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  นักศึกษาจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีช่วงพักกลางวันใต้ตึกส านักงาน    
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2560 
หลักการและเหตุผล 
 ตามแนวการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันที่มุ่งให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีความสุข วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาจึงได้จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีช่วงพักกลางวันขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
สุนทรียภาพ มีจิตใจอ่อนโยน มีความสนุกสนาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อีกประการ
หนึ่งคือเพ่ือส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถด้านดนตรีให้โดดเด่นโดยเฉพาะการได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าผู้อ่ืนเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนดนตรีได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างส าหรับผู้อ่ืนในการใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน 
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ผ่อนคลายหลังจากการเรียนในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารกลางวัน 

 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 945  คน 

เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับความสนุกสนานในช่วงรับประทานอาหาร
กลางวัน 
          2. นักเรียนนักศึกษา ของสถานศึกษา ร้อยละ 80  ได้ผ่อนคลายหลังจากการเรียนในช่วงเวลาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน    
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียนนักศึกษาได้รับความสนุกสนาน 
 3. ร้อยละ 90 ของจ านวนนักเรียนนักศึกษา ได้ผ่อนคลายหลังจากการเรียนในช่วงเวลาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน    
 
 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม  2559  -  กุมภาพันธ์  2560)  

ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา พ.ค. 59 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์ 
2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม พ.ค. 59 - นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์ 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ ธ.ค. 59 2,000 นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์ 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม พ.ค. 59-ก.พ.

60 
3,000 นายสุเทพ แก้วจรัญ 

นายทศพล พรหมบ้านสังฃ์ 
รวมงบประมาณ 5,000  

 
งบประมาณ 
 งบประมาณจ านวน บาท  5,000 (ห้าพันบาทถ้วน) 
 - ค่าประชาสัมพันธ์    2,000 บาท 
 (เอกสารจัดประชุม/เอกสารประชาสัมพันธ์) 
 - ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม (ค่าจัดสถานที่)  3,000 บาท    
     
การประเมินผล 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวันอย่างสนุกสนาน 
2. นักเรียนนักศึกษาได้รับชมการแสดงดนตรี ช่วยผ่อนคลายในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหาร 

 3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ      โครงการว่ิงการกุศล    ประจ าปีการศึกษา 2560 
.ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการในด้าน
สุขภาพ ให้กับนักศึกษา โดยทางวิทยาลัย ฯ ได้เห็นถึงความส าคัญของสุขภาพที่ดีเป็นส่วนที่ทุกคนพึงปรารถนา
การดูแลสุขภาพต้องขึ้นอยู่กับบุคคลรู้รักการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือให้สุขภาพดีแข็งแรงอยู่เสมอ เพราะ
โรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกก าลังกายดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วย แล้วจะท าให้สิ้นเปลือง
ทรัพยากรและงบประมาณในการรักษาจ านวนมาก การที่เรามีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดี  จึงควรมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดท าโครงการออกก าลังกายสร้างสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม
วิ่งการกุศลขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการรักการออก
ก าลังกาย โดยการให้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมโครงการและมีรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการสร้างให้สุขภาพแข็งแรง 

 
วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือให้นักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
 2.  เพ่ือให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย 
 3.  เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ  
.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 เชิงปริมาณ   
1.นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. , ปวส.  และ  ปวส.(พ)  จ านวน 1,245  คน 

เชิงคุณภาพ                                                                                                                                   
  1.เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา  ร้อยละ 90  ที่สนใจ มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ   

2.นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าร่วมวิ่งการกุศล  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
 
 

 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ  ธันวาคม พ.ศ. 2559มกราคม พ.ศ.  2560) 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนงานการด าเนินงาน
โครงการ 

25 ธ.ค. 59 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2.จัดท าโครงการเพ่ือน าเสนอเพ่ือขอการอนุมัติ
งบประมาณ 

28 ธ.ค. 59 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักศึกษา ของวิทยาลัย 29ธ.ค. 59- 9 ม.ค. 
60 

- อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

4.จัดเตรียมเอกสาร /แบบประเมิน จัดเตรียมสถานที่ 8-9 ม.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

5.ด าเนินการจัดกิจกรรม 11 ม.ค. 60 3,000 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

รวมงบประมาณ 3,000 บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน 3,000 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน   1,245 คน 
 2.บริเวณหน้าโรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 
 2. ร้อยละ 90 ของนักศึกษา ได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย  
 
 
 
 
 



  

การประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนั กศึกษาได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมวิ่งการกุศล 

-มีการติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษา 
 
-การสอบถามความพึงพอใจของ
กิจกรรม 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1. นักศึกษาสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
 12.2.  นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย 
 12.3.  นักศึกษามีโอกาสพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 

 
 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมัต ิ
 
ไม่อนุมัต ิ
 
 
 
 

     ลงชื่อ..........................................................  
      (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา  
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการว่ิงการกุศล 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  บริเวณหน้าโรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ 
มากที่สุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 87 5 8   

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 71 4 5 10  
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 100     
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 87 6 4 3  
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 81 10 4 5  



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการว่ิงการกุศล 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ณ  บริเวณหน้าโรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
 หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 479 4.79 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 406 4.06 พึงพอใจมาก 

3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 500 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 477 4.77 พึงพอใจมากที่สุด 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 467 4.67 พึงพอใจมากที่สุด 



  

ชื่อโครงการ      การประกวดร้องเพลง  L.C.C.  Singing Contest ประจ าปีการศึกษา 2560 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  
 อ.สุเทพ แก้วจร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา          ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล  
           วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง L.C.C. Singing 
Contest การร้องเพลงและเล่นดนตรีเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักในการร้อง
เพลงและเล่นดนตรีมากขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เล็งเห็นประโยชน์จากการประกวดร้องเพลงให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์จึงได้จัดการ
ประกวดร้องเพลงในโครงการ L.C.C. Singing Contest  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปี  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงเล็งเห็นควรจัดโครงการประกวดขึ้นอีกเป็นประจ า ทุกปี ภายใต้
หัวข้อ “L.C.C. Singing Contest” โดยมีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางด้านการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตนทางด้านการร้องเพลง เป็น
การเพ่ิมพูนทักษะ และประสบการณ์ให้มากขึ้น ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้เป็นแบบอย่างรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการร้องเพลง 
 
วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลง ห่างไกลจากยาเสพติด 

   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านการร้อง    
เพลง ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม 

    3. เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ     

1. ผู้เข้าประกวดร้องเพลงไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม 
2. ครูและนักศึกษาที่เข้าชมประกวดร้องเพลง จ านวน 1,200 คน 

 เชิงคุณภาพ  
1. นักศึกษาร้อยละ  90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ประทับใจ และมีส านึกที่ดีในการ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีความรู้และประสบการณ์ในท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนเห็น
คุณค่าในตนเอง  และมีทักษะในการใช้ชีวิตในการห่างไกลยาเสพติด 

 
 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบ 
 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1 ก.ค. 60 - อ .สุเทพ แก้วจรัญ  
อ .พวงพลอย   ขันเลข 
อ .วลัยลักษณ์   เหล็กเทศ 

2. ขออนุมัติจัดกิจกรรม 5 ก.ค. 60 - อ .สุเทพ แก้วจรัญ  
อ .พวงพลอย   ขันเลข 

3. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 6-25 ก.ค. 57 - อ .สุเทพ แก้วจรัญ  
อ .พวงพลอย   ขันเลข 

4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ 20-28 ก.ค. 60 500 อ .สุเทพ แก้วจรัญ  
อ .พวงพลอย   ขันเลข 
อ .วลัยลักษณ์   เหล็กเทศ 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรม 29 ก.ค. 60 500 อ .สุเทพ แก้วจรัญ  
อ .พวงพลอย   ขันเลข 
อ .วลัยลักษณ์   เหล็กเทศ 

รวมงบประมาณ 1,000 บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน          1,000  บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ค่าเอกสาร    500   บาท 
 ค่าด าเนินกิจกรรม   500   บาท 
 
หน่วยงาน  /ผู้ที่เกี่ยวข้อ  
 1.กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง จ านวน 5 ท่าน 
 2.ครูและนักศึกษาที่เข้าชมประกวดร้องเพลง จ านวน 1,200 คน 
 3. ช่างบันทึกภาพการประกวดร้องเพลง จ านวน 2 ท่าน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 90 ของบุคลากรนักศึกษาของสถานศึกษา ได้เข้าร่วมการชมการประกวด 
 2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าประกวดได้ปฏิบัติตามกฎและกติกาการประกวด 
 
] 
 
 
 



  

การประเมิงผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของครูและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดร้องเพลง 

มีการติดตามความก้าวหน้าของ
นักศึกษาท่ีเข้าประกวด 

-การสังเกต  
-การสอบถามความพึงพอใจ  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการร้องเพลง ห่างไกลจากยาเสพติด 

2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน      ด้านการร้องเพลง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม 

    3.นักศึกษามีความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
การอนุมัติโครงการ 

อนุมัติ 
 
ไม่อนุมัติ 
 

     ลงชื่อ.......................................................... 
       

(นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
                ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการประกวดร้องเพลง  L.C.C.  Singing Contest 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกล(3) น้อย(2) น้อยท่ีสุด(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 83 4 6 12  

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 75 10 5 1  
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 90 2 5 3  
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 87 9 4   
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 84 10 3 3  



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการประกวดร้องเพลง  L.C.C.  Singing Contest 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 473 4.73 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 432 4.32 พึงพอใจมาก 
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 479 4.79 พึงพอใจมากที่สุด 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 483 4.83 พึงพอใจมากที่สุด 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 475 4.75 พึงพอใจมากที่สุด 



  

ชื่อโครงการ โครงการกีฬาสีขาว L.C.C TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 25560 
แผนงาน   สนองกลยุทธ์    
ลักษณะโครงการ     ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสุเทพ  แก้วจรัญ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  สิงหาคม – กันยายน  2560 
 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ส่งเสริมด้านสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมทั้ง
สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย ทางใจ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างทักษะด้านกีฬา ซึ่งกีฬามีความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส นับเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ เอ้ืออ านวยให้นักเรียนนักศึกษา สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาคนในชาติให้มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อ
ตนเอง และประเทศชาติ ต้องอาศัยการกีฬาเป็นสื่อส าคัญ การกีฬาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริม
ให้ นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมโดยถ้วนหน้า 

  ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดท าโครงการกีฬาสีขาว ประจ าปี 
2559 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ รู้จักกฎกติกาและมารยาทของการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป    
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 
 3.  เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในวิทยาลัย 
 4.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 
 
เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  1.  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 

      2.  คร ูบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
ด้านคุณภาพ  1.  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความสามารถทางการกีฬา 
2.  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ มีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีคุณธรรมและเข้าร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อห่างไกล

จากยาเสพติด 
 



  

วิธีด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะครูในวิทยาลัย เพ่ือหารือและพิจารณาก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 
2. จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะท างาน 
4. จัดท าก าหนดการการแข่งขัน 
5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการจัดการแข่งขัน 
6. ด าเนินการตามแผนงาน 
7. ประเมินและติดตามผล 

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม 
สิงหาคม กันยายน 

1 2 3 4 5 1 2 
1 จัดประชุมคณะครูในวิทยาลัย เพื่อหารือและพิจารณา

ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน 

 

      

2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและคณะท างาน  
 

     
3 จัดท าก าหนดการการแข่งขัน    

 

 
 

 
4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมด าเนินการ

จัดการแข่งขัน 
  

 

    

 ด าเนินการตามแผนงาน    
 

   
 ประเมินและติดตามผล     

  

 
 
สถานที่ด าเนินการ   
        สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา    
 
งบประมาณในการด าเนินการ 
 งบประมาณในการด าเนินการ         10,000         บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. ค่าจ้างจัดขบวนกีฬา พิธีเปิด-ปิด จัดสถานที่ สนามแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์จัดท าป้าย 
 ประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน  2,000  บาท 

 2.  ค่ารางวัลกีฬา  5  ประเภท   เป็นเงิน       3,000  บาท 
3.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม น้ าแข็ง  เป็นเงิน   5,000  บาท 

                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000   บาท  ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน ) 
 
การติดตามประเมินผล 

1. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
2. จากผลสัมฤทธิ์ทางการแข่งขันกีฬาของนักเรียนนักศึกษา 



  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลย

เสพติดด้วยการเล่นกีฬา 
2.  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้ใช้วิชาความรู้ มีทักษะกีฬาที่เรียนมาใช้
ในการแข่งขัน 
3.   นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาได้แสดงออกในเชิงกีฬา 
4.   นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

  ลงชื่อ..........................................................    
                             (นายสุเทพ   แก้วจรัญ)               
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา                     
 
 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

  ลงชื่อ.......................................................    
                                          (นางสาวนารี   วังโสภา)             
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   
         
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
  

  ลงชื่อ.................................................. 
                                        (นางคนึงนิจ   พรหมเนตร) 
                    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ   ธนาคารโรงเรียน ประจ าปี 2560 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายงบประมาณและความร่วมมือ 
ครูผู้ประสานงาน 1.  นางธิติมา  ค าราพิศ 
 2.  นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธ์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  กรกฎาคม 2559 – กุมภาพันธ์  2560 
 
หลักการและเหตุผล 
         จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา เกิดปัญหาด้านการเงิน
การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การออมเงิน โดยสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนนักศึกษาถึงค่าของเงิน และน้อม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
คือ ความพอประมาณในการใช้จ่ายของตนเอง ความมีเหตุผลในการเลือกซ้ือสิ่งของที่จ าเป็นเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเอง มีภูมิคุ้มกันสามารถเก็บออมเงินเพ่ือน าไปใช้ในยามที่คับขัน เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข ไม่เดือดร้อน  
 การออมจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยการออมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและอนาคตของตนเองเพ่ือให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมเห็นความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยการออมที่ดีของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเป็น
การเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ระบบการเงินการธนาคาร
อย่างถูกต้อง เป็นประสบการณ์ตรงที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการอ านวย
ความสะดวกในการบริการด้านการออมทรัพย์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค ์
       1)  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในด้านการประหยัด และการออมให้กับนักเรียนนักศึกษา  
       2)  เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงเก่ียวกับระบบธนาคารให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ   1.  ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากร 
2.  ร้อยละ 80 ของครู และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน
และมีเงินออมกับธนาคารโรงเรียน 

ด้านคุณภาพ  1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษา และครูมีคุณลักษณะนิสัยด้านการประหยัด
และออมเงิน 

 ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันเริ่มต้นโครงการ   วันที่     1     เดือน  กรกฎาคม     พ.ศ. 2559 
 วันสิ้นสุดโครงการ   วันที่    28     เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2560 



  

วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
     - ประชุมปรึกษาหารือ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     - จัดท าและน าเสนอโครงการ 
     - วางแผนจัดท าส านักงานธนาคาร
โรงเรียน 

ก.ค. 59 - นางธิติมา  ค าราพิศ, 
นางสาวอรวรรณ  ธรรม
วิสุทธิ์  
 และคณะกรรมการ 
ด าเนินงานธนาคาร
โรงเรียน 
(ครูสาขาวิชาการบัญชี) 

2. ขั้นด าเนินการ 
    - จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
    - จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการออมเงิน 

ส.ค. 59 – ก.ย.59 
พ.ย. 59 – ธ.ค. 59 

3,000 

3. ขั้นติดตาม  และประเมินผล 
   - ประเมินผลการด าเนินงาน 

ก.ย.59  และ ก.พ.59 - 

4.  ขั้นสรุป และรายงานผล ก.พ. 60 - 
 
ค่าใช้จ่าย 
 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนเงิน 

หมาย 
เหตุ 

เงิน 
อุดหนุน 

เงินรายได้ 
สถานศึกษา 

สมค 
เงิน 

ระดม 
อ่ืนๆ รวม 

จัดกิจกรรมธนาคารโรงเรียน  2,000      
จัดท าส านักงานธนาคารโรงเรียน 15,000       
วัสดุส านักงาน 3,000       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 นางธิติมา  ค าราพิศ และนางสาวอรวรรณ  ธรรมวิสุทธิ์  และครูสาขาวิชาการบัญชี   
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
การติดตามประเมินผล 
        1)  แบบบันทึกสถิติสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
        2)  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารโรงเรียน 



  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1)  นักเรียนนักศึกษามีนิสัยการประหยัด และรู้จักการออมเงิน  
       2)  นักเรียนนักศึกษามีประสบการณ์ตรงเก่ียวกับระบบธนาคาร 
 
 
ผู้เสนอโครงการ 
 

ลงชื่อ...........................................................  
                (นางธิติมา  ค าราพิศ) 
            หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน 
        วันที่  13  กรกฎาคม  พ.ศ.2559 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ...........................................................  
              (นางสาวนารี  วังโสภา) 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 วันที่  13    กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ผลการพิจารณาโครงการ 
 

                                               อนุมัติ    ชะลอโครงการไว้ก่อน 
                                                   ระงับโครงการ เนื่องจาก..................................................  
 
                                                                   ลงชื่อ...........................................................  
                                                                               (นางคนึงนิจ   พรหมเนตร) 
                                                              ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
                                                                         วันที่ 15   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบแสดงรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายแนบท้ายงาน/โครงการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ   งานโครงการธนาคารโรงเรียน 

ประเภทของเงิน    เงินอุดหนุน      รายได้สถานศึกษา     เงินสมาคม   
  เงินระดม     เงินอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1 เหล็กดัดหน้าต่าง  พร้อมติดตั้ง 1  ชุด 18,000 18,000  
2 กระดาษ A4 5  รีม 105 525  
3 แฟ้มใส่เอกสาร 4  แฟ้ม 100 400  
4 หมึกพิมพ์  2  ตลับ 1,050 2,100  
5 ปากกา 1 โหล 46 46  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม   
 
 
 
 
 
 



  

แบบแสดงรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์/ค่าใช้จ่ายแนบท้ายงาน/โครงการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ   งานโครงการธนาคารโรงเรียน 

ประเภทของเงิน    เงินอุดหนุน      รายได้สถานศึกษา     เงินสมาคม    
 เงินระดม     เงินอ่ืนๆ 

 
ที ่ รายการ จ านวน ราคา/

หน่วย 
ราคารวม หมายเหตุ 

1 กระดาษการ์ดหอม  A4  1  รีม 100 100  
2 ของที่ระลึก 332 ชิ้น 2,900 2,900  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม   
        
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ  ค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของจ าเป็นแก่ชุมชน (แจกสิ่งของและเสื้อผ้ากันหนาว) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา (แจกสิ่งของและเสื้อผ้ากัน
หนาว) เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปัน เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับ
กันว่ามีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยี จนก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน  
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสื่อมทางด้านจิตใจก็ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นจนน่าวิตก มีความเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการจัดท าโครงการรับบริจาคเสื้อกันหนาว 
ผ้าห่ม เพ่ือเตรียมมอบไออุ่นให้พ่ีน้องบนดอยหนาว เพราะในช่วงปลายปี ทุก ๆ ปีบนดอยอากาศหนาวมาก เด็ก 
ๆ คนชรา ต้องเผชิญภัยหนาวที่ดูเหมือนจะหนาวเย็นลงทุกปี ทางวิทยาลัยฯ จึงจัดการระดมประชาสัมพันธ์รับ
บริจาคผ้าห่ม เสื้อกันหนาว เพ่ือให้ทันในการมอบให้ชาวบ้านก่อนหน้าหนาวจะมาถึงในแต่ละปี   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงได้จัดท าโครงการค่ายอาสาพัฒนา(แจกสิ่งของและเสื้อผ้า
กันหนาว)  เพ่ือสร้างจิตสาธารณะ รู้จักการให้ การแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
รวมถึงการร่วมบริจาคสิ่งของที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยได้มีเสื้อผ้าและผ้าห่มไว้กันหนาว 

2.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ  
3.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักศึกษารู้จักการให้และแบ่งปัน 
4.เพ่ือให้นักศึกษามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
 

.เป้าหมาย เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษา จ านวน 25    คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความร่วมมือในการจัดการค่ายอาสาพัฒนา 
  2. นักศึกษา ร้อยละ 100 มีความร่วมมือ มีจิตสาธารณะและมีความสามัคคี 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  20 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม 2560) 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 20 พ.ย. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ  
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 22 พ.ย. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ  
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ 23 พ.ย. 60 300 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ  
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

4.ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาสา 4 ธ.ค. 60 18,700 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ  
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

รวมงบประมาณ 19,000  
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

งบประมาณจ านวน 19,000  บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
- ค่าเอกสาร  300   บาท 
(เอกสารประชาสัมพันธ์ / เอกสารจัดประชุม) 
-   ค่าด าเนินการจัดกิจกรรม 18,700  บาท 

หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน  25  คน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 100 ของบุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
 
การประเมินผลโครงการ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของนักศึกษามีความสามัคคีกันใน
หมู่คณะ รู้จักการให้และแบ่งปัน และมี
จิตสาธารณะ 

มีการรวบรม เสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่มจากนักศึกษา 
การสอบถามความพึงพอใจ 

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 



  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 
2. นักศึกษามีความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
3. นักศึกษาได้รู้จักการแบ่งปันและฝึกให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา      ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 
 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา               เลขานุการโครงกา 

 

การอนุมัติโครงการ 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
 

      ลงชื่อ......................................................  

        (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

                           ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา (แจกสิ่งของและเสื้อผ้ากันหนาว) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชุมชนบ้านกิ่วเสือ ณ โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

โปรดใส่เครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) น้อยท่ีสุ(1) 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 85 3 12   

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 83 7 10   
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 90 3 2 6  
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 71 13 11 5  
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 81 8 6 5  



  

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา (แจกสิ่งของและเสื้อผ้ากันหนาว) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ชุมชนบ้านกิ่วเสือ ณ โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 473 4.73 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 473 4.73 พึงพอใจมากที่สุด 
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 480 4.80 พึงพอใจมากที่สุด 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 450 4.50 พึงพอใจมาก 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 465 4.65 พึงพอใจมากที่สุด 



  

ชื่อโครงการ     พ่ีสอนน้อง โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอรรถพล จันทร์แก้วมูล  ประธานชมรมวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ที่ปรึกษาโครงการ  ครูกิตติพงษ์ สว่างทิศ 
 
หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานในส่วนงานต่างๆ ของภาครัฐ และ
เอกชน ดังนั้น บุคลากร นักเรียนนักศึกษาภายในสถานศึกษาควรมีทักษะและความช านาญในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้ การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับงานที่
รับผิดชอบให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้สามารถสร้างงาน และน าเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการช่วยสร้างงานน าเสนอ 
(Presentation) ที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ เพราะเนื่องจากความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใส่
ข้อความที่เป็นกราฟิก ใส่ไฟล์รูปภาพประกอบ สร้างกราฟในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการเปรียบเทียบ และสามารถ
เพ่ิมความน่าสนใจด้วยไฟล์เสียง ไฟล์มัลติมีเดีย หรือใส่การเคลื่อนไหวให้ออบเจ็คต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าสไลด์นั้นๆ 
ซึ่งทั้งหมดสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และสวยงามด้วยโปรแกรมนี้ 
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างสื่อ
น าเสนอผลงาน จึงจัดโครงการ พ่ีสอนน้อง Microsoft PowerPoint ขึ้น  เพ่ือให้นั กเรียน มีความรู้
ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้น้อง ๆ ที่เข้าเรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้น้อง ๆ ที่เข้าเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานท่ีได้รับมอบหมายให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
 เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอดที่เข้าเรียนสามารน าความรู้และทักษะที่ได้เรียน ไปใช้ในการเรียน

การสอน ร้อยละ 80 
เชิงปริมาณ 

1.  นักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดยอดที่สามารน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเรียน 
 จ านวน 20 คน 

 
 ระยะเวลา 
 ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฏาคม 2560 
 
 
 



  

วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/งาน 
2560 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1.  ขออนุมัติโครงการ    
1. ประชุมคณะท างาน    
2. ศึกษาหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้    
3. ก าหนดรายการวัสดุ และจัดท าตารางสอน    
4. ก าเนินตามโครงการ    
5. ประเมินผล    
6. สรุปผลการด าเนินงาน    
 
งบประมาณ 1,500 บาท ประกอบไปด้วย 
 - ค่าสื่อการสารสอน  1,500 บาท 
 - ค่าของรางวัลนักเรียน     500 บาท 

รวม  2,000 บาท 
 
สถานที่จัดการสอน 

โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนโรงเรียนวดัเจ็ดยอดที่ผ่านการเรียนสามารน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเรียน ได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การติดตามและประเมินผล 
  1. จ านวนผู้เรียนที่เข้าเรียนมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเป้าหมาย 
 2. การประเมินจากแบบสอบถามและการสังเกตการณ์เข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ ............................................................ 
        (  นายวิเชียร  ตาเจริญเมือง  ) 
                   หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  
 
 
 
ผู้เห็นชอบโครงการ ............................................................ 
           (  นางพวงพลอย  ขันเลข  ) 
                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
ผู้อนุมัติโครงการ ............................................................ 
          (  นางคนึงนิจ  พรหมเนตร  ) 
                       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ     บริการวิชาการ/วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
 กิจกรรม    บริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา      ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา     หัวหน้าโครงการ 

 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา              เลขานุการโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามุ่งเน้นให้อาจารย์และนักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาแต่
ละสาขางานไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้อาจารย์และนักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
หน่วยงาน และสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือฝึกการปฏิบัติงาน
จริง และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ การ
เรียนรู้โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จึงจัดโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน 
และสถานศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา งานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ และสาขางานการท่องเที่ยว  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาและเพ่ือเป็นความรู้ทางวิชาชีพสามารถน าไปปรับใช้กับ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้อาจารย์นักศึกษาน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
หน่วยงาน และสถานศึกษา 
 2. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 3. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงปริมาณ 

1.1 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 1,251 คน อาจารย์ 2 ท่าน  

เชิงคุณภาพ 
1.2 ร้อยละ 90 ของอาจารย์และนักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

สถานศึกษา 
1.3 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
1.4 ร้อยละ 90 ของนักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 1-2 ธ.ค. 59  อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม 9 ธ.ค. 59  อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

3.ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ 10-18 ธ.ค. 
59 

 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 

4.ด าเนินการจัดกิจกรรม 19 ธ.ค. 59 3,000 อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

5.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน   อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

6.จัดท ารายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอ
ผู้อ านวยการ 

  อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
อ.พวงพลอย  ขันเลข 
อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ 

รวมงบประมาณ    3,000   บาท 
 

ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการจัดท าโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษาใช้งบประมาณ

ดังต่อไปนี้ 
 ค่าเอกสาร       1,500  บาท 
 ค่าประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ  500  บาท  
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      1,000  บาท  
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน  3,000   บาท 
 
หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษา หน่วยงาน และชุมชน 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.  ร้อยละ 90 ของอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน 

และสถานศึกษา  
2.  ร้อยละ 90 ของนักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

 
 
 



  

การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ร้อยละของอาจารย์และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ/
วิชาชีพต่อชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษา  
 

การสอบถามความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนั กศึกษาเข้ าร่วม
โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ต่ อ ชุ ม ช น  ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ
สถานศึกษา  

-แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.อาจารย์นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หน่วยงาน  และ
สถานศึกษา 
2. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
3. นักศึกษาได้ฝึกการปฏิบัติงานจริง และการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อ.สุเทพ แก้วจรัญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา     ที่ปรึกษาโครงการ 
 อ.พวงพลอย  ขันเลข ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนพัฒนาการศึกษา    หัวหน้าโครงการ 

 อ.วลัยลักษณ์  เหล็กเทศ เจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา      เลขานุการโครงการ 
 
 
 
 
 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
............................................................              …………………………………………..  
          (ฝ่ายวิชาการ)                (นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 
             ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
                        ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ   
คะแนน  5  =  พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  4  =  พึงพอใจมาก 
คะแนน  3 =  พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  2  =  พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1  =  พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
ที ่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 ป้ายประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ      
2 เนื้อหาในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ครบถ้วนสมบูรณ์      
3 การเรียบเรียงเนื้อหาเข้าใจง่ายตรงตามความต้องการของชุมชน      
4 เพ่ิมทักษะความรู้แก่ประชาชน      
5 ป้ายประชาสัมพันธ์มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ      
6 ระยะเวลาในการให้บริการวิชาการเหมาะสม      

รวม  
 
                                                                                        
      ลงชื่อ____________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
หมายเหตุ 
คะแนน  4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน  3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คะแนน  2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คะแนน  1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
คะแนน  1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 476 4.76 พึงพอใจมากที่สุด 

2 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 451 4.51 พึงพอใจมากที่สุด 
3 มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดกิจกรรม 500 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
4 นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม / โครงการ 453 4.53 พึงพอใจมากที่สุด 
5 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 480 4.80 พึงพอใจมากที่สุด 



  

โครงการ      บริจาคโลหิตต่อชีวิต  ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม 2560 
 
หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้มีการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเป็นกิจกรรมหนึ่ง
ที่ทางสภากาชาดจังหวัดได้จัดท าข้ึนเพ่ือน าโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม เสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
รู้จักการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซึ่งเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อ่ืนโดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิต  
นักเรียนนักศึกษาและครูวิทยาลัยฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จึงจัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น  
ภายในวิทยาลัยให้นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งได้มีโอกาสบริจาคโลหิต และเป็นแบบอย่างที่ดีของการให้ และ
แบ่งปันความสุข ให้กับผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
วิทยาลัยฯ และสภากาชาด 
  
วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องการเสียสละการให้การช่วยผู้อ่ืนแก่นักเรียนนักศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯและสภากาชาดให้ร่วมกิจกรรม 
 3. เพื่อกระตุ้นศรัทธา ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ด้วยการท าบุญ โดยการบริจาคโลหิต 
 
เป้าหมาย เชิงประมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. ครูบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 950  คน (ครู 
บุคลากร จ านวน 75 ท่าน นักศึกษา จ านวน 1,025 คน) 

 เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละ 80 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต 

2. ร้อยละ 80 ได้รับความร่วมมือจากครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาท้ังวิทยาลัยฯ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิต 

2. ร้อยละ 100 ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาได้เห็นความส าคัญของการเสียสละการ
ให้การช่วยเหลือผู้อื่น 

 
 
 
 
 
 
 



  

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ  
(ระยะเวลาด าเนินการ สิงหาคม 2560) 
 

ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ก.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
2.ขออนุมัติจัดกิจกรรม ก.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักศึกษาทราบ ก.ค.-ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
3. จัดสถานที่ ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 
4.ด าเนินการจัดกิจกรรม ส.ค. 60 - อ.สุเทพ แก้วจรัญ 

รวมงบประมาณ - บาท 
 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 
 งบประมาณจ านวน -   - 
 
การประเมิน 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมมีการเสียสละการให้การช่วยเหลือผู้อื่น 
 2. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม 
 3. ครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาร่วมกันท าบุญโดยการบริจาคโลหิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

โครงการ  L.C.C. รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา  
   ประจ าปีการศึกษา 2560 
ฝ่าย/งาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 
หลักการและเหตุผล 
 ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศมานานแล้ว โดยมียุงลายเป็นพาหะน า
โรค เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี และพบว่าประชากรที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
มากที่สุด  ได้แก่  กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่  5 -14 ปี  แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมี
การเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย  การด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลส าเร็จและเกิด
ประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการก าจัดลูกน้ ายุงลายที่เป็นพาหะน า
โรคและรณรงค์ให้ชุมชนสถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวัง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้  
 ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาร่วมกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบล
ช้างเผือก   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้มีการท างาน
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้นักเรียนและนักศึกษาตลอดจนทุกภาคส่วน  ร่วมมือ
ผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน      
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเขตเทศบาล    
ต าบลช้างเผือก 
           2. เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนและวิทยาลัยฯในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 3. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเห็นความส าคัญและตระหนักถึงภัยโรค
ไข้เลือดออก 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 1. นักเรียนนักศึกษา 945 คน 
 เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับความรู้เรื่อง ภัยโรคไข้เลือดออก 

2. นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80 รู้จักการร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
3. นักเรียนนักศึกษาและคนในชุมชน ร้อยละ 80 ได้มีอัตราการป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดน้อยลง 

 



  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษามีการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
สถานศึกษา 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษา การป้องกันโรคไข้เลือดออกจาก
กิจกรรม 
 
ตารางข้ันตอนการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการหัวหน้างานปกครอง มิ.ย. 59 - นางสาวนารี  วังโสภา 
2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม มิ.ย. 59 - นางสาวนารี  วังโสภา 
3. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาทราบ มิ.ย. – ก.ค. 59 - นางสาวนารี  วังโสภา 
4. จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ ก.ค. – ส.ค. 59 - นางสาวนารี  วังโสภา 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรม ก.ค. 59 – มี.ค. 60 - นางสาวนารี  วังโสภา 
6. รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน มี.ค. 60 - นางสาวนารี  วังโสภา 
 
งบประมาณ 
 - 
  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สามารถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือน้อยลง 
 2. ให้ประชาชนในชุมชน นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและมี 
พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม  การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
 3. ลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายภายในบ้าน  ชุมชน  วัด  โรงเรียนให้น้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
                     ............................................................. 
                           (นางสาวนารี  วังโสภา)  
            รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
ความเห็นของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
.................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... ....................................................... ................  
         
                 

          
                            .............................................................. 
          (นายสุเทพ  แก้วจรัญ) 

                 ต าแหน่ง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
                  และหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
......................................................................................................................................................................……
…………………………………………………………………………………………………………........................................... ............
. 
 
       อนุมัต ิ    ไม่อนุมัติ  
   

          .............................................................. 
                           (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

            ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 



  

แบบประเมินโครงการ L.C.C. รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

........................................................................................................................................................ 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ระดับความคิดเห็น ที่
รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม       
 1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.4 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง      
 1.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อโครงการ      Enjoy Making a Krathong   
“ สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ” 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวไอยญาลิล   จุมปา    
ระยะเวลาการด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
               “ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ าจะนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอย 
ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมาร าวง ร าวงวันลอยกระทง ร าวงวัน
ลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ ” เพลงร าวงวันลอยกระทงนี้เรา
คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กโดยพระยาอนุมานราชธน ได้สันนิษฐานว่า “ ต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจมีมูลฐาน
เป็นไปได้ว่าเป็นคติของชนชาติที่ประกอบการกสิกรรม ซึ่งต้องอาศัยน้ าเป็นส าคัญ เมื่อพืชพันธ์ธัญชาติงอกงาม
ดี และเป็นเวลาที่น้ าเจิ่งนองพอดี ก็ท ากระทงลอยไปตามกระแสน้ าไหล เพ่ือขอบคุณแม่น้ าคงคา หรือเทพเจ้าที่
ประทานน้ ามาให้ความอุดมสมบูรณ์ เหตุนี้จึงได้ลอยกระทงในฤดูน้ ามาก และเมื่อลอยกระทงเสร็จแล้วจึงเล่น
รื่นเริงด้วยความยินดี เท่ากับเป็นการสมโภชการงานที่ได้กระท าว่า ได้ลุล่วงและรอดมาจนเห็นผลแล้ว ” การ
ลอยกระทงนั้น มักจะท ากระทงเป็นรูปดอกบัวและแต่งด้วยประทีป โดยถือว่าเป็นการลอยดอกบัวไปเพ่ือถวาย
สักการะรอยพระพุทธบาท 
            ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีความงดงาม และนอกจากจะเป็นประเพณีท่ีมีคุณต่อค่าในเรื่อง
การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแล้ว ประเพณีนี้ยังมีผลทางเศรษฐกิจต่อชาวเชียงใหม่เป็น
อย่างมาก เนื่องจากการลอยกระทงถือเป็นกิจกรรมส าคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทุกปีจะมีการ
ท่องเที่ยวจากท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่จ านวนมาเพ่ือร่วมประเพณี
ลอยกระทง ท าให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องการปลูกฝัง
นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความส าคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้
มาเยือนให้เกิดความประทับใจ วิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าโครงการ  “ สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติ ” ขึ้นเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรียนรู้และซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของ
เชียงใหม่ และน าประสบการณ์ความประทับใจที่ได้พบเห็นไปถ่ายทอดสู่ญาติ พ่ี น้อง ซึ่งจะส่งผลให้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ชาวต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนา 

2. เพ่ือปลูกจิตส านึกของเยาวชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับที่อบอุ่นแก่ชาวต่างชาติ 
 3. เพ่ือกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความส าคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
 4. เพ่ือร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 



  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

  1. ชาวต่างชาติจ านวน 100 คน 
2. นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
ภาษาต่างประเทศจ านวน 30 คน 

คุณภาพ 
  1. ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงได้ 
  2. ชาวต่างชาติรู้ถึงวัฒนธรรมไทย สามารถน าไปเผยแพร่ยังประเทศของตนได้ 
  3. เยาวชนมีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
  4. เยาวชนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง 
 
วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/งาน 2559 
ก.ย. ต,ค. พ.ย. 

1. ประชุมปรึกษาการโครงการ    
2. จัดด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   

3. เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ    
4. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติกับเทศบาลนครเชียงใหม่    
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมสอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทง    
6. สรุปประเมินผลโครงการ    

 
สถานที ่
 ทางเดินเท้าติดแม่น้ าปิง เยื้องที่ท าการเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
งบประมาณ 

ล าดับที่ รายการ บาท 
1. ค่าอุปกรณ์ในการสอนท ากระทง 7,900 
2. ค่าเอกสารแผ่นพับ 1,500 
3. เบี้ยเลี้ยงนักเรียนนักศึกษา (70 บาท/คน)  

(70x30 ) 
2,100 

4. เบี้ยเลี้ยงครูผู้ควบคุม (150 บาท/คน) 
(150 x 8) 

1,200 

รวมเป็นเงิน 12,000 



  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 30 คน ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
สอนชาวต่างชาติประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
 เชิงคุณภาพ : ชาวต่างชาติสามารถประดิษฐ์กระทงรวมถึงทราบถึงวัฒนธรรมไทย สามารถน าไป
เผยแพร่ยังประเทศของตนและนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเผยแพร่กิจกรรมทางด้วนวัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่นซึ่งยังท าให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีระดับหนึ่ง 
 
การประเมินผลโครงการ 
 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชาวต่างชาติมีความประทับใจในศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ 
 2. นักเรียนนักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจท้องถิ่นของตนมากขึ้น 
 3. นักเรียนนักศึกษาสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 
 4. นักเรียนนักศึกษาเห็นความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
                 (นางสาวไอยญาลิล   จุมปา) 
               ครูผู้สอนสาขาภาษาต่างประเทศ 
 
    
      ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางพวงพลอย       ขันเลข) 
                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
 
      ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   (นางคนึงนิจ    พรหมเนตร) 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 



  

โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ฝ่าย/งาน  วิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ๒๙-๓1 มีนาคม 25๖๐ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ใน การประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่เปิดสอน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับ
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา โดยผู้ประเมิน  คือบุคคล 
หรือหน่วยงานภายในสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายใน หรือ  การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง ส่งผลให้เกิดการ  พัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สูงความเป็นเลิศตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท าให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา มีระบบการ
บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ มีการท างานอย่างมีทิศทาง โดยการก าหนดมาตรฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายใน หรือการประเมินตนเอง เพ่ือให้มีการตรวจสอบในสิ่งที่สถานศึกษา ได้วางแผนไว้ในแต่ละปีมี
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ สถานศึกษาจะได้มีการพัฒนาปรับปรุง ให้เป็นไป ตามเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา โดยใช้
กระบวนการด าเนินงาน P D C A (Plan - Do - Check - Act) 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์
ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. เพ่ือวางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

3. เพ่ือครูและบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ านวน 56 คน 
 เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของบุคลากร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ 
อบรม  ๓ วัน  วันที่  ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและหลักสูตร ๐๘ มี.ค. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 
2.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม ๑๐-๑๑ มี.ค. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 
3.ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนทราบ ๑๒-๑๕ มี.ค. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 
4.จัดเตรียมเอกสาร/จัดเตรียมสถานที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐  นางสาวนารี  วังโสภา 
5.ด าเนินการจัดกิจกรรม ๒๙-๓1 มี.ค. ๖๐ ๑๐,๘00 นางสาวนารี  วังโสภา 
6.รวบรวมและสรุปผลจากแบบประเมิน ๐๑-๐๔ เม.ย. ๖๐ - นางสาวนารี  วังโสภา 

รวมงบประมาณ ๑๐,๘00  
ค่าใช้จ่ายในวันอบรม   ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

7. ค่าอาหาร (40x60x๓)   =    ๗,๒00 บาท  
8. ค่าอาหารว่าง (20x60x๓)  =   ๓,๖00 บาท 

   รวม   = ๑๐,๘00 บาท 
การประเมินผล 

แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

2. ครู วางแผนด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

3. บุคลากร ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  
จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

 



  

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
      ผู้รับผิดชอบโครงการ...................................................... 
               (นางสาวนารี  วังโสภา) 
                           รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………….................................................
.......................................................................................................................... ............................................. 
 
       อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ...........................................................
                         (นางคนึงนิจ       พรหมเนตร) 

                          ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันที่  ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมลานนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

............................................................................................................................. ........................... 
ค าแนะน า โปรดท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็น      
ที่รายการก าหนดให้ 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านความพร้อมในการจัดอบรม      
 1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสม ต่อการเรียนรู้      
 1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม       
 1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม       
 1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม      
 1.5 มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง      
2 ด้านเนื้อหาในการอบรม      
 2.1 เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม      
 2.2 เนื้อหาสาระมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ

วิทยากร 
     

 2.3  มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายใน      
3 ด้านความเหมาะสมของวิทยากร      
 3.1 วิทยากรมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม       
 3.2 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจใน เนื้อหาเรื่องที่

อบรม 
     

 3.3 วิทยากรมีเทคนิค วิธีในการให้ความรู้แก่ท่าน      
 3.4 วิทยากรมีสื่อ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมที่น่าสนใจ       
 3.5 วิทยากรมีการใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย      
4 ด้านการน าความรู้ ไปใช้ และเผยแพร่      
 4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน      
 4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท า ปรับปรุง และ พัฒนาการการวาง

แผนการด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน 
     

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



  

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

ระหว่างวันที่  ๒๙-๓1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมลานนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน/เวลา 08:30-12:00 น. 
12:00-

13:00 น. 
13:00-17:00 น. 

วันพุธที่ 
๒๙ มี.ค. ๖๐ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
นา บรรยายพิเศษเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายใน 
วิทยากร : ผ.อ.คนึงนิจ   พรหมเนตร  

 
 
 
 

พัก
รับประทาน

อาหาร 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผลการ
จัดการการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึง
พอใจที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

วันพฤหัสบดีที่ 
๓0 มี.ค. ๖๐ 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งชี่ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

มาตรฐานที่ ๒ ด้านการ
บริหารจัดการศึกษา (ต่อ)  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการด้าน
การเงิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพ
ในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพ
ในการประสานความร่วมมือ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

วันศุกร์ที่ 
๓๑ มี.ค. ๖๐ 

มาตรฐานที่ ๓ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพ
ในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ร้อยละของตัว
บ่งชี้มีการพัฒนา 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

กรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ได้ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ไว้ดังนี้ 

 
1. การก ากับ ติดตาม (Monitoring) 

1.1  จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตามงานและประเมินผล 
1.2  จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามงาน โดยจัดเตรียมเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม เพ่ือเป็น

แนวทางในการด าเนินการก ากับติดตามในทิศทางเดียวกัน 
1.3  ด าเนินการก ากับ ติดตาม โครงการ/กิจกรรม/งาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งบประมาณและ

ระยะเวลา 
2. การประเมินผล (Evaluation) 

2.1 สร้างเครื่องมือประเมินผล 
2.2 ด าเนินการประเมินผล ทั้งก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

3. การรายงานผล (Reporting) 
3.1 รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมที่ก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/
งาน 
3.2 เมื่อสิ้นปีการศึกษา วิทยาลัยสรุปผลการประเมินโครงการไว้แต่ละปีการศึกษา เพ่ือน าไปเป็น

ข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม/งาน 
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
1.   แผนงาน      1. การบริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
  2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฯ 
  3. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
  4. การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  5. ปลูกฝังจิตส านึกฯ  
  6. การประกันคุณภาพฯ  
  7. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.  โครงการ/กิจกรรม/งาน      
      
   
3. ผู้รับผิดชอบ       
  
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์      
2.  ความพึงพอใจในผลส าเร็จของผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
     

3.  งบประมาณในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม      
4.  ความร่วมมือของผู้ร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติงาน      
5.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน      

สรุปผลการปฏิบัติงาน      
 
5. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
       
      
      
      
 

ลงชื่อ     ผู้ประเมิน 
                    (                                ) 
                    ต าแหน่ง                                
              _____/_____/_____ 
 
 



 
ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรม/งาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      พ.ศ. 2560                                        พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน             
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ภายนอก 

            

3. โครงการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่

            

4. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

            

5. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน             
6. โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่องโรงเรียน
คุณธรรม 

            

7. โครงการการท าบัญชีครัวเรือน             
8. โครงการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา             
9. โครงการสนับสนุน/ส่งเสริมใหค้รูไป
อบรมเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 

            

10. โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้ครผููส้อน
และบุคลากรสายสนับสนุน 

            

11. โครงการประกวดและน าเสนอ
ผลงานวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้

            

12. งานบรหิารจดัการด้านการเงิน             
13. งานปรบัปรุงภูมิทัศนภ์ายในบริเวณ
สถานศึกษา 

            

14. งานจดัผังอาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องงปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ และ
ห้องอื่นๆ 

            

15. โครงการจดัซื้อ/ซ่อมบ ารุง/พัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลย ี

            

16. โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

            

17. โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร ์             
18. งานความร่วมมือ             
19. โครงการเปิดบ้านวิชาการวิชาชีพ 
L.C.C. Open House 2018 

            

20. งานวิจัยในช้ันเรยีน             
21. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการท าแผน
สมรรถนะและบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

            



 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      พ.ศ. 2560                                        พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอน
แนวใหม ่

            

23. โครงการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี
กับเครือข่าย 

            

24. งานฝึกประสบการณ์ทักษะวชิาชีพ             
25. โครงการถวายพระพรและถวายพระ
ราชสดดุีเฉลมิพระชนม์พรรษา 28 
กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว
ชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

            

26. โครงการถวายพระพรและถวายราช
สดุดเีฉลมิพระชนม์พรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

            

27. โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา             
28. โครงการตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปี
ใหม ่

            

29. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติแด่
ในหลวง 

            

30. โครงการปรับภมูิทัศน์ภายใน
สถานศึกษา 

            

31. โครงการลดมลพิษในสถานศกึษา             
32. โครงการจติอาสาพัฒนาชุมชน             
33. โครงการ Big Cleaning Day             
34. งานกีฬาส ี             
35. โครงการกีฬาและนันทนาการ  TO 
BE NUMBER ONE Sport Day  สนาม
กีฬา 700 ปี 

            

36. กิจกรรมแสดงดนตรีช่วงพักกลางวัน
ใต้ตึกส านักงาน 

            

37. โครงการวิ่งการกศุล L.C.C. 
HUMAN 

            

38. การประกวดดนตรี L.C.C Singing 
Contest 

            

39. โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ L.C.C. TO BE NUMBER ONE 

            

40. โครงการจดัท าศูนยเ์พื่อนร่วมใจ 
L.C.C. TO BE NUMBER ONE 
 

            



 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      พ.ศ. 2560                                        พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
41. โครงการกีฬาวอลเล่ย์บอล TO BE 
NUMBER ONE 

            

42. โครงการแข่งขันกัฬาเช่ือมสัมพันธ์สี
ขาว 

            

43. โครงการออมทรัพย์สานฝัน             
44. โครงการธนาคารโรงเรยีน             
45. โครงการปลูกฝังจติส านึกด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            

46. โครงการจติอาสาบริจาคสิ่งของ
จ าเป็นแก่ชุมชน 

            

47. โครงการการท าบัญชีครัวเรือน             
48. โครงการพีส่อนน้อง 
- สาขาคอมพิวเตอร ์
- สาขาการท่องเที่ยว 
- สาขาภาษาต่างประเทศ 

            

49. โครงการบริการวิชาชีพ             
50. โครงการ L.C.C. ร่วมใจลดใช้
พลังงาน 

            

51. โครงการบริจาคโลหติ             
52. โครงการ L.C.C. ควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออกในสถานศึกษา 

            

53. โครงการท ากระทงสอนชาวตา่งชาติ 
Enjoy Making A  Krathong 

            

54. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
พัฒนาการประกันคณุภาพภายใน 

            

55. โครงการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 



 

ค าสั่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

ที่ 57/2560 

เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ตามระเบียบส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม
และการบริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ดังนั้น อาศัย
อ านาจตามข้อ 48 และข้อ 13 แห่งระเบียบส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย การบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร 
ดังต่อไปนี้ 

1. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
    1.1 นางคนึงนิจ  พรหมเนตร   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

               ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบจามข้อ 42 แห่งระเบียบส านัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

2. มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
    2.1 นางทิพย์วรรณ   พิบูลนันท์     ท าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

      รับผิดชอบการบริหารงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 

    2.2 นางพวงพลอย   ขันเลข  รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

      รับผิดชอบการบริหารงานในฝ่ายวิชาการ 

    2.3 นางสาวนารี   วังโสภา  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

              รับผิดชอบการบริหารงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    2.4 นายสุเทพ   แก้วจรัญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

        รับผิดชอบการบริหารงานในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ให้รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ แต่ละฝ่ายมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อ 43  
แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 

3. มอบหมายหน้าที่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3.1.1 งานบริหารทั่วไป 

1. นางสาวเพ็ญศรี  ขัดสงคราม    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

2. นางอุษณีย์    ไชยค าปัน  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
3. นางสาวทัศนีย์  คฤหเตชะ    เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

4. นางรุ่งนภา   อินเพลา    เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวพัชราภรณ์   อินทรพงษ์นุวัฒน์  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

3.1.2 งานบุคลากร 

1. นางเบญจวรรณ   อุสุยะ   หัวหน้างานบุคลากร 
 



 
 

3.1.3 งานการเงิน 

1. นางทิพย์วรรณ   พิบูลนันท์  หัวหน้างานการเงิน 

2. นางกนกพร   บุญมี   เจ้าหน้าที่การเงิน 

3. นางสาวปพัชญา   รัตนโมรา  เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

3.1.4 งานการบัญช ี

1. นายกมล   รุ่งพิทักษ์มานะ  หัวหน้างานการบัญชี 
3.1.5 งานพัสด ุ

1. นางสาวพัชราภรณ์   อินทรพงษ์นุวัฒน์  หัวหน้าพัสดุ 
3.1.6 งานอาคารสถานที่ 

1. นางสาวนารี    วังโสภา    หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
2. นายณัฐนันท์       วงษ์ธัญญกิจ   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายยานพาหนะ) 
3. นายกิตติพงศ์    สว่างทิศ  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ 

3.1.7 งานทะเบียน 

1. นางสาวเพ็ญศรี   ขัดสงคราม  หัวหน้างานทะเบียน 

2. นางอุษณีย์    ไชยค าปัน  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

3. นางสาวทัศนีย์     คฤหเตชะ  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

4. นายบรรเจิด    จิตต์มั่น   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

5. นางเบญจวรรณ   อุสุยะ     เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

3.1.8 งานประชาสัมพันธ์ 
1. นางอุบลวรรณ   พุทธิมานนท์  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2. นางสาวชมพูนุช  จเริญชมน์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

    3.2 ฝ่ายวิชาการ 

3.2.1 แผนกวชิา 
1. นางธิติมา    ค าราพิศ   หัวหน้าหมวดบัญชี 
2. นางอภิญญา    ธรรมปัญญา  หัวหน้าหมวดการตลาด 

3. นางสาวเอกบุตร   ไม่หวาดยุทธ  หัวหน้าหมวดการท่องเที่ยว 

4. นางอมราภรณ์  มณีนันท์           หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ 

5. นางเพ็ญพรรณ   ประดิษฐนิยกุล          หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ
 6. นายวิเชียร   ตาเจริญเมือง หัวหน้าหมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจและพิมพ์ดีด 

7. นางสาวภุมริน   บุญเทวี   หัวหน้าหมวดสามัญ 

3.2.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1. นายวิเชียร   ตาเจริญเมือง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

3.2.3 งานวัดผลและประเมินผล 

1. นางอุษณีย์   ไชยค าปัน  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. นายบรรเจิด  จิตต์มั่น   เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
 
 



 
 

 3.2.4 งานวิทยบริการและห้องสมุด 

1. นางสาวสันทนา   โรจน์พานิชกุล หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

2. นางสาวธนันท์ธรณ์   งามทุ่ง  เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 

3.2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1. นางอภิญญา    ธรรมปัญญา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. นางสาวนริศรา   พวงมาลา เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3. หัวหน้าหมวดทุกสาขา   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

3.2.6 งานสื่อการเรียนการสอน 

1. นางสาวอมรทิพย์   พ่ึงเพียร  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

2. นายกิตติพงศ์   สว่างทิศ  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 

3.3 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

          3.3.1 งานวางแผนและงบประมาณ 

1. นางน้ าหวาน   สุจริตพานิช หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

2. นางสาวฐิติภาวดี   พิชิตศัตรูพ่าย  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ 

          3.3.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. นายบรรเจิด    จิตต์มั่น  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

          3.3.3 งานความร่วมมือ 

1. นางอภิญญา    ธรรมปัญญา หัวหน้างานความร่วมมือ 

          3.3.4 งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
1. นางอุบลรัตน์     บุญเพ็ง          หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัฒกรรม 

และสิ่งประดิษฐ์ 
3.3.5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1. นางสาวเอกบุตร   ไม่หวาดยุทธ หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

2. นางสาวเจนจิรา   สามแก้ว เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 

3.3.6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ 

1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิสุทธิ ์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า  
และการประกอบธุรกิจ 

2. นางสาววาสนา   คัมภีร์  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า 
และการประกอบธุรกิจ 

3.4 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

          3.4.1 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

1. นางสาวทัศนีย์   คฤหเตชะ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2. นางอุบลวรรณ   พุทธิมานนท์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

3. นางสาวประภาพร   วงศ์ค าฟ่ัน  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

4. นางสาวประกายดารา  ชาอ้าย  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 



5. นางสาวพิชญ์วรัญ   สิริสินอังกูร เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

6. นายวชิรวิทย์   เสนาธรรม เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

7. นางสาวเจนจิรา   สามแก้ว  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

8. นายวทัญญู   การกล้า  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

9. นายณัฐพล    ตุ่นแก้ว  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

          3.4.2 งานครูที่ปรึกษา 

1. นางพรรณี    สถิตเมธากุล หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

2. นางแรมจันทร์   เขื่อนพันธ์ เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 

          3.4.3 งานปกครอง 

1. นายยงยุทธ    ยงยศ  หัวหน้างานปกครอง 

2. นายปิยณัฐ    ชื่นมงคล เจ้าหน้างานปกครอง 

3. นายณัฐนนท์   วงษ์ธัญญกิจ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้างานปกครอง 

4. นางเกสร    วงค์ยิ้มใส เจ้าหน้างานปกครอง 
 

          3.4.4 งานแนะแนวอาชีพอาชีพและการจัดหางาน 

1. นายอาทิตย์    สิทธิมูล  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพอาชีพ 

และการจัดหางาน 

2. นางสาวชมพูนุท   จเริญชมน์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพอาชีพ 

และการจัดหางาน 

3. นายทศพล    พรหมบ้านสังข์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพอาชีพ 

และการจัดหางาน 

4. ครูทุกคน    เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพอาชีพ 

และการจัดหางาน 

          3.4.5 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

1. นางเกษสุดา    อินทชัย  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

          3.4.6 งานโครงการพิเศษและงานบริการชุมชน 

1. นางอุบลรัตน์    แสงสุวรรณ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

และงานบริการชุมชน 

2. นางสาวกรรณิกา   ปิงชัย  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ 

และงานบริการชุมชน 

3. นายปิยณัฐ    ชื่นมงคล เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ 

และงานบริการชุมชน 
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
 

สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 
 
 

 

(นางคนึงนิจ  พรหมเนตร) 



ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
 


