
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

กองกิจการนักศึกษา 
วทิยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 

รายงานแผนปฏิบัติการ 
และงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 



รายงานแผนปฏิบัติการและงบประมาณ กองกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

รายงานแผนปฏบิัติการและงบประมาณ กองกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

1 งานสหกิจศึกษา ตลอดปีการศึกษา 50,000  20,000 งบจาก
สถาบนั 

2 งานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพือ่
การศึกษา (กยศ.) 

ตลอดปีการศึกษา 10,000  15,000 งบจาก
สถาบนั 

3 ประเพณีเดินเทา้ไหว้
ศาลหลกัเมือง,พระเจา้ตาก
สิน 

24/06/61 5,000  5,000 งบจาก
สถาบนั 

4 โครงการสู่ออ้มกอดนอร์
ทเทิร์น 

16-17/06/61 15,000  1,000 งบจาก
สถาบนั 

5 โครงการปฐมนิเทศศึกษา
ใหม่   

24/06/61 5,000  - งบจาก
สถาบนั 

6 โครงการนอ้มจิตวนัทาบูชา
ครู 

24/06/61 6,000  6,000 งบจาก
สถาบนั 

7 โครงการรณรงคข์บัขี่
ปลอดภยั 

ตลอดปีการศึกษา -  - งบจาก
สถาบนั 

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และป้องกนัปัญหาเอดส์
และยาเสพติด 

26/06/61 8,000  ไม่ใช่งบประมาณ งบจาก
สถาบนั 

9 งานมหกรรมวฒันธรรม วถีิ
ถ่ิน วถีิไทย กลุ่มเหนือ 17 
จงัหวดั จ.ล าปาง 

06/61 -  - งบ
สนบัสนุน
ภายนอก 

10 โครงการหล่อเทียนพรรษา 26/07/61 6,000  6,000 งบจาก
สถาบนั 

11 โครงการวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั (รัชกาลที่10) 

26/07/61 6,000  6,000 งบจาก
สถาบนั 

12 โครงการ 12 สิงหามหา
ราชินี 

11/08/61 6,000  6,000 งบจาก
สถาบนั 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

13 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง 

06/09/61 -  - เครือข่าย
ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

14 มหกรรมศิลปวฒันธรรม 
แห่งชาติ 

12/61 -  - งบ
สนบัสนุน
ภายนอก 

15 โครงการเผยแพร่ประเพณี
กระทงสายในงานลอย
กระทงสายไหลประทีปพนั
ดวง 

22/11/61 -  - งบ
สนบัสนุน
ภายนอก 

16 โครงการเผยแพร่ประเพณี
วฒันธรรมประเพณีลอย
กระทงสาย 

ตลอดปี -  - งบ
สนบัสนุน
ภายนอก 

17 โครงการวนัพอ่แห่งชาติ 02/12/61 6,000  6,000 งบจาก
สถาบนั 

18 โครงการคดัเลือกนกัศึกษา
เขา้ประเมินรางวลั
พระราชทาน  
ปี 2561 

3-10/01/62 5,000  ไม่ใชง้บประมาณ งบจาก
สถาบนั 

19 โครงการศิลปวฒันธรรม
ระดบัอุดมศึกษา 
คร้ังที่ 19 

3-5/02/62 10,000  ไม่ใชง้บประมาณ 
ใชง้บประมาณ   
ภายนอก (สกอ.) 

งบจาก
สถาบนั 

20 โครงการตากสินมหาราช 28/12/60-03/01/61 30,000   งบ
สนบัสนุน
จากภาครัฐ 

21 โครงการกีฬาสมัพนัธ ์นอร์
ทเทิร์น-ไฮเทคฯ 

11/02/62 30,000  30,000 งบจาก
สถาบนั 

22 โครงการพธีิประสาท
ปริญญาบตัร 

02/62 800,000  2,583,500 งบจาก
สถาบนั 

23 โครงการขยบักายสบายชีว ี
นอ้งชวนพี ่NTC Fit&Fun2 

11/12 -  ไม่ใชง้บประมาณ - 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

24 โครงการวนัสงกรานต ์ 
ปีการศึกษา2561 

06/04/61 25,000  19,950.- งบจาก
สถาบนั 

25 โครงการประชุม,สมันา
นกัศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 5,000  ไม่ใชง้บประมาณ งบจาก
สถาบนั 

26 โครงการวนัสถาปนา
วทิยาลยั 

15/05/62 30,000   งบจาก
สถาบนั 

27 จดัท าแผนยทุธศาสตร์
แผนปฏิบตัิการและ
งบประมาณ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

04-05/62 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 ไม่ใชง้บประมาณ - 

สถาบันสนับสนุนงบประมาณ  1,028,000  2,704,450  

สนับสนุนจากภาครัฐและส่วนอ่ืนๆ   30,000  -  

รวม 1,058,000.-  2,704,450  

 ( หน่ึงลา้นหา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น ) ( สองลา้นเจด็แสนส่ีพนัส่ีร้อยหา้
สิบบาทถว้น ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         (นายภัทรพล โพธิติชัย) 

          หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา 

 
 

 

(นายหัสชัย ต้ังมั่งม)ี                                                                
                                                                                                                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 
 
 
 
 
 



โครงการ / กจิกรรม นอกแผนปฏบิัติการและงบประมาณ กองกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 
 
 

โครงการ / กจิกรรม นอกแผนปฏบิัติการและงบประมาณ กองกจิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

1 กิจกรรม การเขา้ร่วมจดัท า
บนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ดา้นการ
ต่อตา้นทุจริต 
และการสมัมนาทาง
วชิาการ ดา้นการต่อตา้น
ทุจริต คร้ังที่ 3/2561 

25 /06/61 700.-  700.- งบจากสถาบนั 

2 กิจกรรม ปลูกป่าร่วมนอ้ง
พี ่NTC” 

24/06/61 6,000 
(งบกนัเดียว
พธีิไหวค้รู) 

 (ใชง้บกนัเดียว
โครงการพธีิไหว้

ครู) 

งบจากสถาบนั 

3 กิจกรรมการแสดงพธีิเปิด 
“เทศการอาหารถ่ินใน
ต านาน@กาดนัง่ยองคลอ้ง
ยา่ม” 

30/06/61 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 
(ททท.

ส านกังาน
ตาก) 

3 กิจกรรม การแสดง
ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ใน
งาน “เที่ยวตาก หลาก
สไตล”์ จ.เชียงใหม่ 

27-29/07/61 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 

(การท่องเที่ยว
และกีฬา จ.

ตาก) 
4 กิจกรรม การแสดง

ศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น ใน
งาน “เที่ยวตาก หลาก
สไตล”์ กรุงเทพ 

11-13/08/61 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 

(การท่องเที่ยว
และกีฬา จ.

ตาก) 
5 การแสดงศิลปวฒันธรรม

พื้นบา้น ในงานมหกรรม
วฒันธรรมแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561 

3-5/08/61 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 
(ส านกังาน
วฒันธรรม) 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

6 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ดา้นอคัคีภยัในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

5/09/61 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 

(อบต.หนอง
บวัใต)้ 

7 โครงการอบรมสืบสาน
มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรม “ระบ ากระทง
สาย” จงัหวดัตาก 

3-4/11/61 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 
(ส านกังาน
วฒันธรรม) 

8 วทิยากร อบรมใหค้วามรู้ 
การแสดงศิลปวฒันธรรม
พื้นบา้น “ฟ้อนประทีป
กระทงสาย” 

20-21/11/61 -  - ไม่ใช้
งบประมาณ 

9 โครงการ ปลูกฝัง
อุดมการณ์ปลุกจิตส านึก
รู้คุณแผน่ดิน 

20/12/61 -  - หน่วยงาน
ราชการต่างๆ
ทัว่ภาคเหนือ 

มณฑล
ทหารบกที่ 

310 
10 โครงการเสริมสร้างบณัฑิต

อุดมคติไทย บณัฑิต
คุณธรรม 

14-16/12/61 1,000 
(ค่าเดินทาง) 

 - งบจากสถาบนั 
สถาบนัแม่ข่าย 
ม.นเรศวร 

11 การแสดงเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม “ระบ า
กระทงสายจงัหวดัตาก” 
ในงาน “สืบสานงานวดั 4 
ภาค กบัสภาวฒันธรรม
กรุงเทพมหานคร” 

24/02/62 -  - งบสนบัสนุน
ภายนอก 
(ส านกังาน
วฒันธรรม) 

12 โครงการ กิจกรรม NTC 
จิตอาสา (เป็นโครงการ
คุณลกัษณะบณัฑิต
วทิยาลยันอร์ทเทิร์น คมัภีร์
นพเกา้) 

06/02/62 2,000  2,000 งบจากสถาบนั 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 

13 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นกัศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

31/03/62 -  - งบจากสถาบนั 

14 โครงการงาน ศึกษาดูงาน 
นิทรรศการสหกิจศึกษา
เครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง 

11/04/62 1,000  1,000 งบจากสถาบนั 
สถาบนัแม่ข่าย 
ม.นเรศวร 

สถาบันสนับสนุนงบประมาณ  3,700.-  3,700  
สนับสนุนจากภาครัฐและส่วนอ่ืนๆ   1,000.-  1,000  

รวม 4,700.-  4,700  

 (ส่ีพนัเจด็ร้อยบาท) (ส่ีพนัเจด็ร้อยบาท) 
 
                   
 
 
 

                                                                                                                         (นายภัทรพล โพธิติชัย) 
          หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา 

 
 

 

(นายหัสชัย ต้ังมั่งม)ี                                                                
                                                                                                                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


