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ค าน า 
 

แผนการให้บริการวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง เป็นเอกสารที่จัดท า
ขึ้นร่วมกันระหว่างส านักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาและคณะวิชาภายในวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ
พาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง และเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการประสานการด าเนินการร่วมกัน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานอันจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
พ.ศ. 2559 โดยการร่วมกันด าเนินงานตามแผนระดับคณะ สถาบัน ชุมชนท้องถิ่นและส่วนงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงน าองค์ความรู้
จากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนมาสู่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและน า
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการกลับมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  

 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
บริบทวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
 
 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางได้จัดตั้งและเปิดด าเนินงานจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 ปัจจุบัน
มีหลักสูตรที่เปิดด าเนินการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวนทั้งสิ้น 7   หลักสูตรประกอบด้วย 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการระบบ
สารสนเทศ   หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และหลักสู ตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   โดยการจัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความช านาญในวิชาชีพ 

เนื่องจากการบริการวิชาการเป็นพันธกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดท าเพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการ
ใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  โดยจัดท าประกาศเรื่อง
ก าหนด หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และขั้นตอนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยได้มี
การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และโดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดการบริการ
วิชาการ พร้อมงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี    

 โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้ก าหนดแผนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือ
จากทุกคณะและชุมชนในการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปี 2559 เพ่ือให้ชุมชนได้รับการพัฒนา และมี
ความเข้มแข็ง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง   

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา 
เรียนรู้สู่ชีวิตที่ทันสมัยในโลกแห่งเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ที่เชี่ยวชาญวิชาชีพและสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

จากปรัชญาวิสัยทัศน์ดังกล่าวข้างต้น  ได้น าตัวอักษรย่อของวิทยาลัย LIT มาขยายความเป็น  Core Value  
อุดมการณ์ในการท างาน ดังนี้ 
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L  = Leadership  
I   = Innovative    
T  = Technology 
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือผลิต

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม มีคุณภาพทั้งทางทักษะวิชาชีพภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 
2. วิจัย สร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  ในการให้ค าปรึกษาแนะน า การ

วิจัยและพัฒนา การทดสอบ ส ารวจ รวมทั้งการจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดทักษะและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ    

4.  การท านุบ ารุงและฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภาคเหนือ
ตอนบน เพ่ือให้เกิดการแลก เปลี่ยนเรียนรู้และรักษาไว้สืบไป  

5.   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 นโยบาย 
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาต่างๆ มี
ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ มีคุณธรรมน าความรู้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการพัฒนานักศึกษาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ให้
สามารถปรับตัวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต 
 2   ด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์ท าการวิจัย ศึกษาในศาสตร์ต่างๆ ในลักษณะการบูรณาการ
สนับสนุนให้อาจารย์เรียบเรียงและเขียนต ารา   ตลอดจนบทความทางวิชาการต่างๆ  เพ่ือการสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและตอบสนองปัญหาของชุมชนสังคมและประเทศ  

3. ด้านการบริการวิชาการ  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบน
พ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการรู้ค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรม  

5. ด้านการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งความเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยี                                                                                                  



 
 

แผนการให้บริการวิชาการแกส่ังคม วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ปีการศึกษา 2559 หน้า 5 

 

 
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   
1. เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ ใฝ่รู้  มีทักษะฝีมือในการท างาน มีทักษะด้านภาษา  ทักษะชีวิตและสังคม และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการมีคุณธรรมและ จริยธรรม 

2. เพ่ือศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศ 

3. เพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่วิทยาลัยมีความช านาญในรูปแบบที่ 
หลากหลาย โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นส าคัญ 

4. เพ่ือท านุบ ารุงและเผยแพร่ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตลอดจนศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่น  
และสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติ 

 

อัตลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 
อัตลักษณ์  :  บัณฑิตมืออาชีพ 

เอกลักษณ์  :  สถาบันผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญวิชาการและวิชาชีพ 
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ส่วนที ่2 
แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันนโยบายรัฐบาลมุ่งก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านอุดมศึกษาได้มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทให้
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ฉะนั้นการจะขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวเพ่ือผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้
เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจากปัจจุบันสู่อนาคต ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และเดินหน้าการพัฒนาไปสู่เป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแต่ละท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกรอบแนวทางส าคัญ คือ ท าให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
มีทักษะในการด ารงชีวิต โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการและทักษะการใช้ชีวิต รวมทั้งเกิดเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ิมแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 
ผ่านรูปแบบการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อวิชาชีพครูในฐานะผู้สอนและกลไก
ในการขับเคลื่อนให้การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในท้องถิ่นเกิดคุณภาพได้จริง 

การด าเนินงานให้บริการวิชาการภายใต้หัวข้อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
การมุ่งเน้นให้สถาบันอุดมศึกษาน านวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่เปิ ด
สอนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดนเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ ทั้งการอ่านออก เขียนได้ การ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสู่ห้องเรียน เป็นต้น รวมทั้ง
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิเช่น 
การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ รูปแบบการจัดการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การเรียนรู้แบบ Problem-Based 
Learning (PBL) การจัดการเรียนรู้แบบชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning communities: PLC) เป็นต้น 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และการ
เป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
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(Environmental Literacy) ส่งผลให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศได้ต่อไปในอนาคต 

จังหวัดล าปางมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องการเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือตอนบนและ
ภาคเหนือตอนล่าง มีความสะดวกในการเดินทางทั้ งทางเครื่องบิน รถยนต์  และรถไฟ เห มาะสม 
ที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเยาวชนในภาคเหนือ และประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง ทั้งในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาทั้งสายสามัญ
และสายอาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการและเป็นแหล่งบุคลากรระดับประเทศมาแล้วเป็นจ านวนมาก ส่วนใน
สายวิชาชีพมีความโดดเด่นในการแข่งขันทักษะฝีมือมาแล้ว และในทักษะภาษาจีนมีโรงเรียนระดับต้นของประเทศ
ที่สอนภาษาจีนได้ดีที่สุด จากผลการจัดอันดับความรู้ 10 ประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศในอาเซียนประชาชน
พูดภาษาอังกฤษได้ ล าดับที่ 1 คือ สิงคโปร์ ร้อยละ 71 รองลงมา 4 อันดับแรกคือ ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 55.49 
บรูไน ดารุสซาลาม ร้อยละ 37.73 มาเลเซีย ร้อยละ 27.24 และไทย ร้อยละ 10 (6.54 ล้านคน) ในส่วนของ
ประเทศไทย ถือเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับภาษาอังกฤษให้ประชาชนและผู้เรียนทุก
ระดับสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เริ่มต้นนโยบาย ด้วย
การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา จากนั้นมีการจัดท าแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English รวมทั้ง
การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp และการปรับชั่วโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอน
เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ (ส านักงานรัฐมนตรี, 2559) 

ดังนั้น วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 
จึงเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้และการยกระดับภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาและสร้าง
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

 

วัตถุประสงค์ของแผน 
 1. เพ่ือให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่นผ่าน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียน 

2. เพ่ือการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมรูปแบบที่หลากหลาย 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพ่ีเลี้ยงสถาบัน  
อุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยน ากระบวนการความรู้ วิชาการ และความเชี่ยวชาญต่างๆ 
ของบุคลากรของวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปางไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน  
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ตัวชี้วัดของแผน 
1. มีกลุ่มเป้าหมายที่วิทยาลัยเข้าไปร่วมมือและให้การบริการวิชาการอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
2. มีรูปแบบหรือจ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและทักษะ

การใช้ชีวิต โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมรูปแบบที่หลากหลาย อย่างน้อย 6 รูปแบบหรือกิจกรรม 
3. บุคลากรจากทุกคณะของวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

บุคลากรทั้งหมด 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 - โรงเรียนในเขตอ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 

- โรงเรียนในเขตอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
- โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

กิจกรรม สถานที่และผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อาจารย์ญดารตัน ์

กิจกรรมที่ 2 ยุวมัคคุเทศก์  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อาจารย์กิตติศักดิ ์
กิจกรรมที่ 3 ช่างมืออาชีพ โรงเรียนสุนทรศึกษา อาจารย์จันทร์ขาว 

กิจกรรมที่ 4  Sticker  Line  โรงเรียนสุนทรศึกษา อาจารย์ชัยวัฒน ์
กิจกรรมที่ 5 บัญชีครัวเรือน โรงเรียนสุนทรศึกษา อาจารย์ทรายทอง 

กิจกรรมที่ 6 Creative Thinking  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจารย์วิศุทธ์ิและอาจารย์จินตนา 
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ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2559 

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค 
1. ส ารวจความต้องการของโรงเรียนในกลุ่ม 
โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนขนาดเล็ก ใน
สังกัดสพฐ. ท่ีวิทยาลยัอินเตอรเ์ทคล าปางจะ
เป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนา (P) 

            

2. ประชุมรว่มระหวา่งโรงเรยีนและวิทยาลัยฯ 
เพื่อท าความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบเป้าหมาย
โครงการฯ วิธีด าเนินการ การวัดและ
ประเมินผลโครงการ รวมทั้งแนวทางความ
ร่วมมือในการด าเนินการตามโครงการฯ (P) 

            

3. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง
วิทยาลัยฯ และโรงเรียนเพื่อท าหนา้ที่ตาม
กรอบการด าเนินการทีไ่ด้ก าหนดรว่มกัน (P) 

            

จัดตั้งคณะท างาน 

ส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการ 

ประชุมเพื่อสรุปทิศทางการให้บริการ 

จัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

จัดกิจกรรม ตามแผนท่ีตั้งไว้ 

รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ปีงบประมาณ 2559 

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

4. ก าหนดรูปแบบกิจกรรมและระยะเวลา
ด าเนินการร่วมกันระหว่างวิทยาลยัฯ พ่ีเลี้ยง 
และโรงเรียนเป้าหมาย (P) 

            

5. ด าเนินงานตามกรอบการพัฒนาใน 
ประเด็นต่อไปนี ้(D) 

            

 กิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน             

 กิจกรรมที่ 2 ยุวมัคคเุทศน ์             
 กิจกรรมที่ 3 ช่างมืออาชีพ             

 กิจกรรมที่ 4 Sticker  Line             
 กิจกรรมที่ 5 บัญชีครัวเรือน             

 กิจกรรมที่ 6 Creative Thinking             
6. ติดตามการด าเนินโครงการ (C)             

7. สรุปผลการด าเนินการโครงการฯเพื่อน าผล
ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
(A) 

            

 

รูปแบบกิจกรรม  
1 กิจกรรม: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน : โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รูปแบบกิจกรรม: สอนเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด-ฟัง) เพ่ือสามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จ านวน 35 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ 

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการยกระดับคุณภาพการ 

เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล: แบบประเมินโครงการ และแบบทดสอบ 
 
2. กิจกรรม: ยุวมัคคุเทศก์ : โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
รูปแบบกิจกรรม: ฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีตามแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อ าเภอเกาะคา 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 25 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในการเป็นยุวมัคคุเทศกส์ามารถให้กับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตนเอง 

เครื่องมือวัดและประเมินผล: แบบประเมินโครงการ แบบทดสอบและแบบสังเกต 
 
3 กิจกรรม: ช่างมืออาชีพ : โรงเรียนสุนทรศึกษา 
รูปแบบกิจกรรม: ฝึกการเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 25 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถเรียนรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

ภายในครวัเรือนได้ในเบื้องต้น 
เครื่องมือวัดและประเมินผล: แบบประเมินโครงการ และแบบทดสอบ 
 
4 กิจกรรม: Sticker Line: โรงเรียนสุนทรศึกษา 
รูปแบบกิจกรรม: เรียนรู้เทคนิคการสร้างตัวการ์ตูนผ่านแอปพลิเคชั่นในมือถือและใช้งานได้จริง 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 25 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างตัวการ์ตูนขึ้นผ่าน

แอปพลิเคชั่นในมือถือและใช้งานได้จริง 
เครื่องมือวัดและประเมินผล: แบบประเมินโครงการ, แบบทดสอบ และแบบสังเกต 
 
5  กิจกรรม: บัญชีครัวเรือน : โรงเรียนสุนทรศึกษา 
รูปแบบกิจกรรม: นักเรียนสามารถบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 25 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนสามารถบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในชีวิตประจ าวันได้ 
เครื่องมือวัดและประเมินผล: แบบประเมินโครงการ, แบบทดสอบ และแบบสังเกต 
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6 กิจกรรม: Creative Thinking: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
รูปแบบกิจกรรม: บรรยายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบเชิงบวก  การ

เขียนแผนธุรกิจ  การคิดนอกกรอบกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียนระดับชั้นปวชและปวส จ านวน 40 คน 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

นักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนธุรกิจเพ่ือใช้งานได้จริง 
เครื่องมือวัดและประเมินผล: แบบประเมินโครงการ, แบบทดสอบ และแบบสังเกต 
 

รายชื่อคณะท างานวิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง   

1) คณบดี     คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ  
2) คณบดี     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 
4) หัวหน้าสาขาบัญชี    คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 
5) หัวหน้าสาขาสารสนเทศ   คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 
6) หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ   คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 
7) หัวหน้าสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 
8) หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 
9)  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
10) ผู้อ านวยการส านักวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

รายชื่อเครือข่ายความร่วมมือ 
1) นายใจชาย ปัณนะพงษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
2) พระอธิการฉัตรดนัย ปฏิญญาเมธี  ผู้อ านวยการโรงเรียนสุนทรศึกษา 
3) นายชาคริต เดชา    ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 


