
 

ที่ วทช.  ๐๐๓๑ /๑๑๘                                                   ๒๙๗ หมู่ ๑๐  ต.อุโมงค์  อ.เมือง จ.ล าพูน 

                            วันที่  ๑๓  เดือนกันยายน  พศ๒๕๕๗ 

เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง “ การแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑” 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน/วิทยาลัย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  โครงการประชุม             จ านวน   ๑   ชุด     
  ๒.   แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรม       จ านวน  ๑   แผ่น 

 ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน วิทยาลัยตั้งใหม่ รูปแบบใหม่  เรียนระบบทวิภาคี ปีแรกเรียนที่
วิทยาลัยด้วยกระดานอัจฉริยะ จอสัมผัส  ( Active Board) ทุกห้องเรียน ปีที ่๒-๓  เรียนในสถานประกอบการ
พร้อมฝึกงาน ได้เงินเดือนไม่ต่ ากว่าค่าแรงขั้นต่ าทุกเดือน จบมามีงานรองรับ ได้ก าหนดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนาครูแนะแนว  เรื่อง  “ การแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑ ” ในวันศุกรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
แนะแนว และ  ชี้แจงนโยบายการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์แนะแนวหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียนของท่านเข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย   โดยการ
เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น และสามารถเบิกค่าเดินทางได้ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด  
ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับมายังงานบริการการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน หรือแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๕๓๐๙-๑๓๑๙ , ๐๘-๐๙๙๓-๓๖๘๕, ๐๘-๖๑๙๕-๗๕๔๓ หรือทาง
โทรสาร. ๐-๕๓๐๙-๑๑๑๕ หรือทาง e-mail: buddhapuan@hotmail.com หรือ info@charinrat.ac.th  
ภายในวันอาทิตย์ที่ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เพ่ือที่ทางวิทยาลัยฯ จะได้ด าเนินการต่อไป   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
                                                                                 ขอแสดงความนับถือ          

                 

                      (รศ.ดร.ชรนิรัตน์  พุทธปวน) 
                        ผู้รับใบอนุญาต  

ธุรการ โทร ๐ - ๕๓ ๐๙ - ๑๓๑๙ 
              ๐๘-๐๙๙๓-๓๖๘๕  
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว 

เรื่อง “ การแนะแนวในศตวรรษท่ี ๒๑” 

วันศุกรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

..................................................................................................................................... 

 

เรียน  ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 

 ตามท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ได้เชิญอาจารย์แนะแนวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบงานแนะ

แนว เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว  เรื่อง “ การแนะแนวในศตวรรษท่ี ๒๑” เพ่ือเป็นการพัฒนา

ศักยภาพครูแนะแนว และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างาน นั้น 

 

 โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน ................................................................................................ ....... 

      สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยขอส่งผู้เข้าร่วมอบรม คือ 
นาย, นาง, นางสาว ............................................................... ต าแหน่ง......................................... 
เบอร์โทรศัพท์................................................................... อีเมล์................................................... 

      ไม่สามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้เนื่องจาก.................................................................................... 
 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

             (.......................................................) 

              ต าแหน่ง..................................... โทร.............................. 

 

 

หมายเหตุ -  กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ  ที่งานบริการการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์

ล าพูน    ๒๙๗ หมู่ ๑๐  ต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ๕๑๑๕๐  โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๑๑๑๕ 

หรือ e-mail : buddhapuan@hotmail.com   ,  info@charinrat.ac.th  ภายใน วันอาทิตย์ที่  ๘  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
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โครงการ ประชุมสัมมนาครูแนะแนว 

๑.  ชื่อโครงการ : โครงการ ประชุมสัมมนาครูแนะแนว 

๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       
         วิทยาลัยเทคโนโลยีชรนิรัตน์ล าพูน 

๓.  หลักการและเหตุผล 
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่าง

บุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม 
รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ และพัฒนาตนสู่
โลกอาชีพ และการมีงานท า รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ครูแนะแนวจึงมีบทบาทส าคัญใน
การท าหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน  ซึ่งจ าเป็นที่ครูแนะแนวจะต้องได้รับการพัฒนาและแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี  ทั้งในเรื่องของการศึกษาและอาชีพ 
โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            ฝ่ายรับเข้านักศึกษา งานบริการการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกัน จึง
ก าหนดจัดโครงการ  ประชุมสัมมนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑ ”  ในวันศุกรที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน  

๔.  วัตถุประสงค์ 
๔.๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูแนะแนว  
๔.๒  เพ่ือชี้แจงนโยบายและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
๔.๓ เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานร่วมกันระหว่าง ฝ่ายรับเข้านักศึกษา กับ ครู

แนะแนว  และหน่วยงานภายนอก 

๕.  เป้าหมาย 
           บุคลากรหรือครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ จ านวนประมาณ  ๑๕๐  
คน 
 

 

 

 

 

 



 

๖.  วิธีด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ 
ช่วงระยะเวลาด าเนินงาน   ตัวชี้วัด 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๗  
พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พย. 

๑. เขียนโครงการเพื่อขอ  
   อนุมัติ 

       ๑ เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ  ๑๕๐  คน  
- จ านวนครั้งท่ีด าเนินโครงการ  ๑  ครั้ง 
๒  เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ)  ๘๐ 
- โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ร้อยละ) ๘๐ 
๓  เชิงเวลา 
- โครงการแล้วเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ        

๓. ประสานงาน
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

       

๓. ด าเนินตามโครงการ        
๔. ประเมินผลโครงการ        
๕. สรุปโครงการ  
     เขียนรายงาน 

       

 
๗.  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
            ๗.๑  ผลผลิต 
  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๗๕% 
            ๗.๒  ผลลัพธ ์
                     ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวปฏิบัติจากการการจัดโครงการและสามารถน าไป
ถ่ายทอดหรือปรับใช้ในกระบวนการแนะแนวได้ 
                     ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่   

๘.  วธิีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
            ๘.๑  ตวัชี้วัดผลผลติ 
                      จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
            ๘.๒  ตวัชี้วัดผลลัพธ์ 
                      ผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ 
                      ข้อคิดเห็นของผู้ร่วมโครงการ 
 
๙.  วันเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
             วันศุกรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๘.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น. ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์
ล าพูน 
 
 
 
 



 
๑๐. งบประมาณในการจัดโครงการ 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แผนงานนโยบายและการบริหารจัดการ  โครงการประชุมสัมมนาครูแนะ
แนว วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
 
        รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
 ๑๐.๑  ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ (๑x๑๐๐x๑๕๐)   ๑๕,๐๐๐   บาท 

 ๑๐.๒  ค่าจ้างท าอาหารว่าง  ๒ คาบ (๒x๒๕x๑๕๐)       ๗,๕๐๐   บาท 
 ๑๐.๓. ค่าเดินทางส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ( ๕๐๐ x ๑๕๐ )   ๗๕,๐๐๐    บาท 
 ๑๐.๔  ค่าท าเอกสาร   ค่าป้าย ค่าวัสดุในการจัดประชุม  ค่าใช้สอยอื่นๆ   ๒,๕๐๐    บาท 
   รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๑๐๐,๐๐๐   บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ – ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
    
๑๑.  การประเมินโครงการ 
           ๑๑.๑  การสังเกต 
           ๑๑.๒  แบบประเมิน 

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๒.๑  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ  และมีแนวทางการจัดบริการแนะแนวใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๑๒.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบนโยบายและระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘   

            ๑๒.๓  เกิดเครือข่ายความร่วมมือในท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายรับเข้านักศึกษาและครูแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว  เรื่อง  “ การแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑” 
วันศุกรที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุมอินสนธิ์  อาคารพุทธปวน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
..................................................................................................................................... 

         ๐๘.๐๐  -  ๐๙.๐๐  น.  -  ลงทะเบียนรับเอกสาร          
         ๐๙.๐๐  -  ๐๙.๑๕  น.  -  พิธีเปิด ชมวิดิทัศน์ แนะน าวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ล าพูน 
         ๐๙.๑๕ –  ๐๙.๓๐  น.               -  พักรับประทานอาหารว่าง 
         ๐๙.๓๐  -  ๑๐.๓๐ น.  - ประสบการณ์ตรงจากนักศึกษารุ่นที่ ๑ 
        โดย ผู้แทนนักศึกษา 
                                                       อาจารย์ชาญฤทธิ์  ภูสุวรรณ์   อาจารย์จุฬาภรณ์   ศรีฝั้น 
         ๑๑.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.  -  การแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑ : ระบบการรับนักศึกษาใหม่               

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน 
   อาจารย์พิพัฒน์  สมตุ่น   อาจารย์กาญจนา    มิโซะกุซิ           

         ๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐  น.  -  พักรับประทานอาหารกลางวัน            
         ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๔๕  น.  -  การแนะแนวในศตวรรษที่ ๒๑ : อุบัติเหตุ การป้องกัน หลัก        
                                                    ประกันชีวิตและการท างาน  โดย............................................           
                                                    (วิทยากรภายนอก) 
         ๑๔.๔๕  -  ๑๕.๐๐  น.  -  พักรับประทานอาหารว่าง          
         ๑๕.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ร่วมประชุมสัมมนากับวิทยากร 
         ๑๖.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น.  -  มอบวุฒิบัตร และพิธีปิด 
                           
หมายเหตุ -   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

 
 
 
 
 


