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คํานํา 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา        

เป็นเคร่ืองมือสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 

และยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ

และถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

 งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2563 โดยจัดทํา

ขึ้นจากการระดมสมอง ของผู้บริหารและบุคลากร ในสถานศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เงินงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบราชการ ทั้งน้ี

แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ       

ของหน่วยงานด้วย  

   
 

        

        งานวางแผนและงบประมาณ 

              กันยายน  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
เรื่อง/รายการ 

คํานาํ                  หน้า 
ส่วนที่ 1 บทนาํ 
 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ของ สอศ.     (1) 

 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง      (2) 

 1.3 ยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้    (8) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพืน้ฐาน 
 2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา (12) 

 2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาและความโดดเด่น    (12) 

 2.3 กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษาปีปัจจุบัน     (13) 

 2.4 ประวัติของสถานศึกษา       (14) 

 2.5 ข้อมูลอาคารสถานที ่        (16) 

 2.6 การจัดการศึกษาตามหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอน    (19) 

 2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา     (21) 

 2.8 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา       (23) 

 2.9 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา        (27) 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 3.1 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ของสถานศึกษาในปี 2563   (31) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบญั 

เรื่อง/รายการ 
                  หน้า 

รายละเอียดโครงการท่ีดําเนนิงานในปีงบประมาณ 2563 
โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 โครงการเดินทางไปราชการ       33 
 โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว       35 
 โครงการเอกสารการพิมพ์        37 
 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน       39 
 โครงการประกันภัยรถยนต์       42 
 โครงการจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น      44 
 โครงการบํารุงรักษารถยนต์       46 
 โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ      48 
 โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู     50 
 โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ      53 
          โครงการทําความสะอาดเคร่ืองนอนครูเวร      55 
 โครงการตัดแต่งก่ิงไมใ้หญ่บริเวณอาคารสํานักงาน     57 
 โครงการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า       59 
 โครงการบํารุงรักษาระบบประปา       61 
 โครงการงานประชาสัมพันธ์       63 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจํางานการเงิน      65 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําตึกอํานวยการ     67 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย  69 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจํางานทะเบียน      71 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  73 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําบ้านผู้อํานวยการและบ้านพักรับรอง   76 
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปร้ิน)ประจําผู้อํานวยการ 78 
 โครงการพัฒนาห้องวิชาการ       80 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     82 



 

สารบญั 
เรื่อง/รายการ 

                  หน้า 
โครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      84 
 โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ       86 
 โครงการดําเนินงานวางแผนและงบประมาณ     88 
 โครงการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร     90 
 โครงการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน       92 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา    94 
โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในสถานศึกษา   96 
โครงการลงนามความร่วมมือ       98 

โครงการแผนหลักสูตรระยะสั้น 
 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม ่      100 
 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก     102 
 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน  104 
 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส    106 
 โครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษา       108 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้น   110 
 โครงการจัดการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพ่ือสตรี     113 
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

โครงการทัศนศึกษาดูงานและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ  116 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคใต้    119 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ อศจ.   122 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ     125 
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การเขียนแผนธุรกิจสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่   128 
 โครงการพัฒนาสํานักงานศูนย์บ่มเพาะ  
  ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  131 
 โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา      134 



 

สารบญั 
เรื่อง/รายการ 

                  หน้า 
โครงการงานฟาร์ม 
 โครงการงานฟาร์มยางพารา        136 
 โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มนํ้ามัน      138 

โครงการปลูกมะพร้าวนํ้าหอม       140 
 โครงการงานฟาร์มสุกร        142 
 โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจําหน่าย      144 
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ(วันคริสต์มาส) ประจําปีการศึกษา 2/2562 146 
 โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วษท.พังงา ประจําปี พ.ศ. 2563   149 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563   152 
 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จบปีการศึกษา 2562 วษท.พังงา   154 
 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2563      156 
 โครงการร่วมกิจกรรมวันสําคญัของสถาบันพระมหากษัตริย์    159 
 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย      162 

โครงการวันไหว้ครู        165 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรม       167  
โครงการราตรีไผ่สีทอง        170 
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจาํปีการศึกษา 2562  172 

 โครงการ Big Cleaning Day ร่วมอนุรักษวั์นสิ่งแวดล้อมโลก    174   
 โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” 2563   176 
 โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา      178 
 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์       181 
 โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาประจําปี  2563    184 
 โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าทีข่องวิทยาลัย  ประจําปีการศึกษา  2563 186 
 โครงการ To Be Number One ประจําปี 2563     188 
 โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต   191 



 โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต   193 

สารบญั 
เรื่อง/รายการ 

                  หน้า 
โครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา(ต่อ) 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563     195 
โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์  197 

โครงการฝ่ายวิชาการ 
 โครงการจัดการฝึกงานภายนอก ประจําปีการศึกษา 2563    200 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา      203 
 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์       205 
 โครงการรักการอ่านและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนวิชาภาษาไทย      207 
 โครงการปรับปรุงแปลงอนุรักษ์พันธ์ุไม้ผลพ้ืนเมืองและจัดทําฐานข้อมูลออนไลน์  210 
 โครงการปรับปรุงเรือนเพาะชําแผนกวิชาพืชศาสตร์     212 
โครงการสอน 
 แผนกวิชาพืชศาสตร ์
 โครงการสอนวิชาการจัดการสวนไม้ผล      214 
 โครงการสอนรายวิชาผลิตไม้ดอกไม้ประดับ      216 
 โครงการสอนรายวิชาการจัดสวนในภาชนะ      218 
 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม       220 
 โครงการสอนรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า      222 
 โครงการสอนรายวิชาดินและความสมบูรณข์องดิน     224 
 แผนกวิชาประมง 
 โครงการสอนวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์     227 
 โครงการสอนวิชา โครงการ โรคสัตว์นํ้า การจัดการฟาร์มสัตว์นํ้า 
  การเลี้ยงปลาสวยงาม การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพนํ้า   229 
 แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
 โครงการสอนวิชาขับรถยนต์       231 
 โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบ้ืองต้น      223 
  



 

สารบญั 
เรื่อง/รายการ 

                  หน้า 
โครงการสอน(ต่อ) 

แผนกวิชาบริหารธรุกิจ 
 โครงการเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญให้ความรู้      235 

โครงการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร     238 
โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมายแรงงาน  240 
โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม  242 
แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ ์
โครงการ English One Word A Day      244 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา 

ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562      247 
แผนกวิชาสัตวศาสตร ์
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่ไข่, การผลติไก่ไข่     250 
โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่เน้ือ      252 
โครงการสอนรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์      254 
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(1) 
 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

 

1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมี

คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการกําลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึงต่อเน่ืองเสมอภาคและเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพระดับฝีมือเทคนิคและเทคโนโลยี

ของประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและ

การฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัยสร้างนวัตกรรมจัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา 

5. การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  บทนํา 



(2) 
 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 

6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 

7. การสร้างและกระจายโอกาส 

8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 

10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง 
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 

1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรม 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตน     

ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม 

เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพ         

ในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้าน

การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง  

กับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบ

การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส

จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังใน

ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป      

มีโอกาส ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล

และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่

ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ

เรียนรู้และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน

เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา การรับฟัง

ความเห็นผู้อ่ืนการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่าง

ผู้เก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ

ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เช่ือมโยงกับ

มาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู              

เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม   

มาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่น           
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การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมิน

สมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น

สําคัญ 

7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา       

มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุข

และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างย่ังยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตาม

ความพร้อม 

8. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจ           

ในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน 

ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล

และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม

ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ           

ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร์/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดทํา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 

1. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างการเติบโตจากภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการนํ้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 สร้างโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

1) การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่/ต้องสะท้อนปัญหา 

2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธ์ิผล 

3) ให้ความเร่งด่วนแผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ 

4) ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 

6) อํานวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
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8) ให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 

9) ผลิตกําลังคนให้ตรงตามความต้องการท้ังระดับ Engineer, Technician และแรงงาน

ทั่วไป โดยดําเนินการทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 

10) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง 5 องค์กรหลัก หน่วยงานในกํากับและ

สถานศึกษา 

11) การพัฒนาด้าน ICT เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา การนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ

และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสัมมนา 

12) ให้ความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 

13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

14) พัฒนาครูเป็นมืออาชีพอย่างเพียงพอ โดยการผลิตและจ้างครูที่เกษียณ 

15) การประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

16) ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองมีความสุข 

17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 

3.2 นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1) นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 

2) นโยบายด้านสวัสดิการ 

3) นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 

3.3 นโยบายเฉพาะ 
1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) การอาชีวศึกษา 

3) การอุดมศึกษา 

- กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละ

สถาบันเพ่ือลดความซ้ําซ้อน 

- กําหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มี

การวิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ

ส่งออกของประเทศ 

- จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
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- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
4.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

4.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

4.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

4.4 การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

4.5 การจัดการปัญหาที่ดินทํากิน 

4.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 

4.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

4.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

4.10 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 

4.11 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

4.12 การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 

4.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 

4.14 การบริหารจัดการทรัพยากร 

4.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.16 การบริหารการจัดการขยะของเสียอันตราย 

4.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.18 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.19 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 

4.20 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

4.21 การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

4.22 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

4.23 การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 

4.24 การส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.25 การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
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1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน    

คุณวุฒิวิชาชีพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบที่คํานึงถึงการ

ใช้พลังงานทดแทน เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากร

สู่ความเป็นมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

และสังคมสู่การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยด้วยหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาเกษตร 

พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการชุมชน และสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบ         

ทวิภาคีระหว่างประเทศ 

พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ ให้แก่ประชาชน       
อย่างต่อเนื่องทั่วถึงเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองของ

เยาวชน เกษตรกรและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและ

ประชาชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต 
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กลยุทธ์การดําเนินงาน 
พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่ความเป็นเลิศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานประกอบการ และการเป็นผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร ให้มีสมรรถนะและเป็น

ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพแนวใหม่ (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ  ของตลาดแรงงานและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้นําทางการเกษตรของผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การ

เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       

สยามบรมราชกุมารี 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์และการยอมรับการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ

ระบบการประเมินที่สอดคล้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และตรงกับความต้องการของ       

สถานประกอบการ ชุมชนและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาฐานเทคโนโลยีโดยใช้โครงการอาชีพ       

เน้นการอยู่ประจํา ทํางานฟาร์ม เพ่ือสร้างเกษตรกรแนวใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 2 ภาษา (Bilingual 

College) เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟาร์มต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างงานฟาร์มต้นแบบ (Smart Farming) และสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยี

เฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Model College)  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้มีมาตรฐานทุกระดับและประเภทวิชา 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตร            

ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และจัดต้ังศูนย์วิจัยระบบนิเวศวิทยาทะเลสาบสงขลา 23  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารย์และบุคลากร             

สู่ความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างครูและคณาจารย์อาชีวศึกษาเกษตรใหม่เพ่ือการทดแทน 

สนับสนุนการศึกษาต่อและการฝึกอบรมของครู คณาจารย์และบุคลากร เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษาและความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหารสู่ความเป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดครู คณาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร       

จัดการศึกษาและการจัดการงานฟาร์มต้นแบบอย่างเพียงพอ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

สู่การเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตอบสนองต่อชุมชน สังคม และการเป็นงานฟาร์มต้นแบบ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ถ่ายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีสู่

ชุมชนและสังคม 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ด้วยหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู่

สถานศึกษาตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมินผล

การใช้แผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดจัดทํากรอบอัตรากําลังและมาตรฐานครุภัณฑ์อาชีวศึกษาเกษตร

แนวใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน และการเช่ือมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษา

เกษตรภาคใต้  
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พันธกิจที่ 3 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่สู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการ ชุมชนและสังคมในประเทศโดยเน้นระบบทวิภาคี 
กล ยุทธ์ ที่  1  ขยายความร่ วมมื อและ เครื อข่ า ย กับสถานประกอบการ

สถาบันการศึกษาชุมชนและสังคม ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและพัฒนาศูนย์เรียนรู้

และวิจัยทางการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างประเทศ 

กล ยุทธ์ ที่  1  สร้ า งความร่ วมมื อและ เครื อข่ า ย กับสถานประกอบการ 

สถาบันการศึกษา องค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพ่ือการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร

ระบบทวิภาคี 
พันธกิจที่ 4 เสริมสร้างโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ทั่วถึงเท่าเทียม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองของเยาวชน

เกษตรกรและประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรที่หลากหลาย และศูนย์ฝึกอบรม

วิชาชีพเกษตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของเกษตรกรและประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มยุวชนเกษตรในอนาคต ในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและการเป็นเกษตรกรที่รอบรู้ (Smart Farmer)  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ .กช. และ            

การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาและพัฒนา

ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ตอบสนองต่อชุมชน สังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพเกษตร เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชน 
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2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
ปรัชญา 

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นําชุมชน สร้างคนสู้งาน 

วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นําเทคโนโลยีสู่อาชีพ ได้อย่างมีคุณภาพ 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (เกษตรกรรม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ให้บริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่เยาวชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. ฝึกให้ผู้เรียน คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

5. ทํานุบํารุงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสนองโครงการพระราชดําริต่างๆ 

เอกลักษณ์  
 “ภูมิทัศน์สวย สิ่งแวดล้อมดี” 

อัตลักษณ์  
 “ทักษะเด่น บริการเย่ียม” 

2.2 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมเกษตรกร 

2. โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ PBL 

3. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี 

4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา 

5. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดกิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบูรณาการ

จัดการเรียนการสอน 

 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปี 2553 

2. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา  2553 

3. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปีการศึกษา  2557 

2.3  กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 

มาตรการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพกําลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

มาตรการท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และเช่ือมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการท่ี 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพกําลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และเช่ือมต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 มาตรการท่ี 3 จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความม่ันคงของรัฐ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการท่ี 1 สร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 

 มาตรการที่  1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย  และพัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้                   

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน และสังคม 

 มาตรการที่  1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย  และพัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้                     

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดหาทรัพยากร และแหล่งการเรียนรู้ 

 มาตรการท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มาตรการท่ี 1 พัฒนาคุณภาพกําลังคนด้านการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการศึกษา 

 มาตรการท่ี 1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย ความร่วมมือการจัดการศึกษา 
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2.4 ประวัติของสถานศึกษา 
 จัดต้ังเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 โดยมีแนวคิดหรือเหตุผลในการจัดต้ังคือ เพ่ือขยาย

โรงเรียนในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผู้ประสานงานในการจัดต้ังคือ นายรักเกียรติ  แก้วจํานง ตําแหน่ง 

(ในขณะนั้น) อาจารย์ใหญ่ 

      พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเกษตรกรรมพังงาในสังกัดกอง

โรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ปีพ.ศ. 2521 ได้รับ

งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอ่ืนๆ ถนน ปรับปรุงพ้ืนที่และระบบชลประทาน

เพ่ือเตรียมรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2522 

  พ.ศ.2522 เริ่มเปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)          เข้า

เรียนในช้ัน มศ.4 จํานวน 150 คน และรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โปรแกรม

เกษตร เข้าเรียนในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จํานวน 30 คน 

  พ.ศ .2524 ได้ขยายระดับการศึกษาโดยเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง           

แผนกเกษตรกรรม (ปวส.) 

  พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะเป็น วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงา         

สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 เป็นต้นไป 

  พ.ศ.2526 เปิดสอนหลักสูตรนอกระบบการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและ

เคลื่อนที่เพ่ือเผยแพร่วิทยาการเกษตรแผนใหม่และช่วยแก้ปัญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้แก่

เกษตรกร 

  พ.ศ.2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาพืชสวนประดับ 

และสาขาประมง โดยรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาต่ออีก 2 ปี 

  พ.ศ.2529 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น    

อีกหลักสูตรหน่ึง โดยรับนักศึกษา จํานวน 30 คน 

  พ.ศ.2530 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 

  พ.ศ.2531 เปิดสอนโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

  พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชา

ประมง 

  พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530     

(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2533 
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  พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2536 

  พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนตะกั่วทุ่งในวิทยาลัย

เกษตรกรรมพังงา เปิดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530       

(ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2536 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี         

ภูมิทัศน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ    

  พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า  

  พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนช่ือสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

  พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

  พ .ศ .  2 5 4 1  เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รประก าศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชีพ  พุ ท ธศั ก ร า ช  2 538                    

(เพ่ิมเติม พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 

   พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคครู ช้ันสูง 

พุทธศักราช 2543 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

  พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ประเภทวิชาประมง 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

 พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ. 2557 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
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 พ.ศ 2558 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2559 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2560 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 พ.ศ 2561 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า และประเภท

วิชา คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

2.5 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความลาดชันระหว่าง 

20-45 % ซึ่งสภาพลาดเทดังกล่าวมีประมาณ 90 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงทําให้เป็นปัญหาในการทํา

การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชต้องใช้เงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนนํ้า

ในฤดูแล้ง มีเน้ือที่ทั้งหมด 939 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เป็นพ้ืนที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร่ 

บริเวณน้ียังคงเป็นป่าที่ อุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากสงวนไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช            

ตามโครงการพระราชดําริฯในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส่วนที่เหลือประมาณ 483 ไร่ 

เป็นพ้ืนที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสําหรับก่อสร้างอาคารการเรียน โรงเรือนงานฟาร์ม และพ้ืนที่สําหรับ

ฟาร์มฝึกหัดโดยมีรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังน้ี 

 

1. พ้ืนที่สําหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ    62  ไร่ 

2. พ้ืนที่แผนกวิชาช่างเกษตร     3  ไร่ 

3. พ้ืนที่แผนกวิชาพืชศาสตร์ 

3.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

3.2 ห้องเรียนรวม     3  ห้อง 

3.3 ห้องปฏิบัติการทั่วไป     1  ห้อง 

3.4 ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  1  ห้อง 



(17) 
 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

3.5 มุมวิชาการแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

3.6 พ้ืนที่โครงการชีววิถี     2  ไร่ 

3.7 พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้พ้ืนเมืองจังหวัดพังงา  10  ไร่ 

3.8 แปลงปลูกผักอินทรีย์     1  แปลง 

3.9 แปลงปาล์มนํ้ามัน     10  ไร่ 

3.10 โรงเพาะเห็ด      1  โรง 

3.11 โรงเรือนเพาะชําไม้ประดับ    3  หลัง 

4. พ้ืนที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

4.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

4.2 ห้องเรียนรวม      2  ห้อง 

4.3 ฟาร์มไก่      1  ฟาร์ม 

4.4 ฟาร์มสุกร      1  ฟาร์ม 

4.5 ฟาร์มเป็ดเทศ     1  ฟาร์ม 

4.6 ฟาร์มวัว      1  ฟาร์ม 

4.7 มุมวิชาการแผนกวิชาสัตวศาสตร์   1 ห้อง 

4.8 ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบเศรษฐกิจพอเพียง  1  ศูนย์ 

4.9 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์     76  ไร่ 

5. พ้ืนแผนกวิชาประมง 

5.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

5.2 ห้องเรียนรวม     1  ห้อง 

5.3 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า   1  ห้อง 

5.4 ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์นํ้า    1  ห้อง 

5.5 ห้องงานวิจัยและปฏิบัติการแผนกวิชาประมง  1  ห้อง 

5.6 ห้องศูนย์ข้อมูล งานประกันคุณภาพ   1  ห้อง 

และมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาประมง 

5.7 โรงเพาะฟักปลาสวยงาม    1  ห้อง 

5.8 โรงเพาะฟักปลานํ้าจืด    1  ห้อง 

5.9 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด     1  ฟาร์ม 

5.10 มุมวิชาการแผนกวิชาประมง    1  ห้อง 
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5.11 โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด    1 หลัง 

6. พ้ืนที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

6.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

6.2 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร   1  ห้อง 

6.3 ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่     1  ห้อง 

6.4 ห้องปฏิบัติการผ้าและการแต่งกาย   1  ห้อง 

6.5 ศูนย์การเรียนรู่ในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP  1  ศูนย์ 

6.6 อาคารเก็บอุปกรณ์     1  หลัง 

7. พ้ืนที่แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

7.1 หอ้งพักครู      1  ห้อง 

7.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    2  ห้อง 

7.3 ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาบริหารธุรกิจ   1  ห้อง 

7.4 ห้องบัญชี      1  ห้อง 

7.5 ห้องพิมพ์ดีด      1  ห้อง 

7.6 มุมวิชาการแผนกบริหารธุรกิจ    1 ห้อง 

8. พ้ืนที่แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

8.1 ห้องพักครู      1  ห้อง 

8.2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1    1  ห้อง 

8.3 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2    1  ห้อง 

8.4 ห้องคลินิกภาษา     1  ห้อง 

8.5 ห้องพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย     1  ห้อง 

8.6 ห้องจริยธรรม     1  ห้อง 

8.7 ห้องคณิตศาสตร์ 1      1  ห้อง 

8.8 ห้องคณิตศาสตร์ 2      1  ห้อง 

8.9 ห้องสุขศึกษาและพลานามัย    1  ห้อง 

8.10 ห้องภาษาไทย      1  ห้อง 

8.11 ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ    1  ห้อง 

8.12 ศูนย์ปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  1  ห้อง 
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9. พ้ืนที่สนามกีฬา 

9.1 สนามเปตอง      4  สนาม 

9.2 สนามฟุตบอล     1  สนาม 

9.3 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม 

9.4 สนามวอลเล่ย์บอล     1  สนาม 

9.5 สนามตะกร้อ      1 สนาม 

10. พ้ืนที่หอประชุม 

10.1 หอประชุมใหญ่     1 หลัง (จุประมาณ 300 คน) 

10.2 ห้องประชุมเล็ก     1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 

10.3 ห้องประชุมแผนกวิชาสัตวศาสตร์    1  หลัง (จุประมาณ 150 คน) 

10.4 อาคารศูนย์วิทยบริการ     1 หลัง 

11. พ้ืนที่บ้านพักนักศึกษาปฏิรูปโครงการเกษตรเพ่ือชีวิต  10  ไร่ 

12. พ้ืนที่จัดเป็นที่อยู่อาศัย (บ้านพักครู-คนงาน)   41  ไร่ 

13. พ้ืนที่ปลูกยางพารา     150 ไร่ 

14. พ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามัน     50  ไร่ 

 
2.6 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   สาขางานการเกษตร 
   สาขางานพืชศาสตร์ 
   สาขางานสัตวศาสตร์ 
   สาขางานการผลิตสัตว์นํ้า 

1.2 ประเภทวิชาคหกรรม  

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวช.) พุทธศักราช 2562 
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3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
   สาขางานเกษตรศาสตร์ 
  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
   สาขางานพืชสวน 
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
    สาขางานการผลิตสัตว์ 

3.2 ประเภทวิชาประมง  

  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
   สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

3.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
   สาขางานอาหารและโภชนาการ 
 
ระบบการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการศึกษาภาคปกติ 
- การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
- การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
- การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา 
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นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ 

2.7 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สํานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวสันต์  แสงนิล
ผู้อํานวยการวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รักษาการรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายชัยพันธุ์   กชกันพยันต์ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความ

นายชัยพันธุ์   กชกันพยันต์ 
รองผูอ้ํานวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุวัตน์  ทองสกุล 
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

นางมณีโชติ  ช้างศรี 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางทิพพวัณณ์  พิมานพรหม 

หัวหน้างานบุคลากร

นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้างานการเงิน

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายณัฐวุฒิ  สุทิน 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 

นางสาวณชินันท์  ภูมิวาส

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

นายปิยวิชญ์  สวัสดิ์วงค์ 

หัวหน้างานปกครอง 

นางทัศน์ดาว นันทโย 

หัวหน้างานการบัญชี

นายธํามรงค์  ตันภิบาล 

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

นางปัญจาภรณ์  ไพลอย 

หัวหน้างานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการ

นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายณรงค์  จรูญศรีสวัสดิ์ 

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

นางสาวสุมิตรา สําเภาพล 

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์ 

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

นายยุทธนา  สุขจิรัง 

หัวหน้างานพัสดุ

นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 

หัวหน้างานประกันคณุภาพและมาตรฐานฯ 
นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายธํามรงค์  ตันภิบาล
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นางไพรัตน์  ทองมาก 

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นายภานุพันธ์  อยู่มะนะ 

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายภานุพันธ์  อยู่มะนะ
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ

นายวันเพ็ญ  คะสะธรรม 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

นางจิรพัชร์  บุญชัด
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

นางจิรพัชร์  บุญชัด 

หัวหน้างานทะเบียน

นายภานุพันธ์  อยู่มะนะ

หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางปวีณา  อยู่มะนะ 

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 
หวัหน้างานแผนกวิชาประมง 
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ผู้บริหารสถานศึกษา
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

นายวสันต์  แสงนิล 

ผู้อํานวยการวิทยาลัย 

นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล
รักษาการรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ว่าที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน์  ทองสกุล
รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

นายชัยพันธุ์  กชกันพยันต์ 
รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
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2.8 ข้อมูลบคุลากร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
อัตรากําลังของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากร ทั้งสิ้น 37 คน จําแนกเป็น 

ข้าราชการ       20 คน 
 1.1  ผู้บริหาร      3 คน 
 1.2  ข้าราชการครู  15 คน 
 1.3  ข้าราชการพลเรือน   2 คน 

ลูกจ้างประจํา       4 คน 
 2.1 ทําหน้าทีส่อน  -   คน 

 2.2 ทั่วไป/สนับสนุน  4 คน 

พนักงานราชการ      4 คน 
 3.1 ทําหน้าทีส่อน  4 คน 

ลูกจ้างชั่วคราว       9 คน 
 4.1 ทําหน้าทีส่อน  1 คน 

 4.2 ทั่วไป/สนับสนุน  8 คน 

ข้อมูลบคุลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 ก. ครูผู้สอน/ผูบ้ริหาร  ข. เจ้าหน้าที่ทัว่ไป/สนับสนุน          รวม 
- ตํ่ากว่า ม.6  -  คน  5 คน   5 คน 

- ปวช./ม.6  - คน  2 คน   2 คน 

- ปวส./อนุปริญญาตรี - คน  - คน   - คน 

- ปริญญาตรี  9 คน  8 คน   17 คน 

- ปริญญาโท  12 คน  - คน   12 คน 

- ปริญญาเอก  1 คน  - คน   1 คน 

 รวม  22 คน  15 คน   37 คน 
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จําแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 

 ก. ครูผูส้อน   ข.เจ้าหนา้ที่ทัว่ไป/สนับสนนุ  รวม 
- จ้างด้วยงบบุคลากร 22 คน  6 คน     28 คน 

- จ้างด้วยงบดําเนินงาน  - คน    - คน      - คน 

- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน - คน  - คน      - คน 

- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  9 คน   9 คน 

- จ้างด้วยงบรายจ่ายอ่ืน - คน  - คน   - คน 

- จ้างด้วยเงินอ่ืนๆ  -           คน                    -           คน                          -           คน 
  รวม 22 คน  15 คน   37 คน 

ข้อมูลบคุลากรท้ังหมด จําแนกตามหนา้ที ่วุฒิการศึกษาและหนา้ทีค่วามรับผิดชอบ 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
เอก โท ตรี ตํ่ากว่าตรี

ผู้บริหาร 
1 นายวสันต์ แสงนิล  ผู้อํานวยการวิทยาลัย
2 ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

และฝ่ายบริหารทรัพยากร 
3 นายชัยพันธ์ุ กชกันพยันต์  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียนนักศึกษา และฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 

 รวม (คน) 1 1 1 -
ครูผูส้อน 
1 นายณรงค์ จรูญศรสีวัสด์ิ  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
2 นางวัลประภา อ้นสุวรรณ 

3 นายยุทธนา สุขจิรัง 

4 นางสาวสุมิตรา สําเภาพล  แผนกวิชาสัตวศาสตร์
5 นายธํามรงค์ ตันภิบาล  แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
6 นางศุลีมาศ สุทธิเนียม 

7 นายสรายุทธ สุทธิเนียม 

8 นางปัญจาภรณ์ ไพลอย  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9 นางจิรพัชร์ บุญชัด 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
เอก โท ตรี ตํ่ากว่าตรี

10 นางปวีณา อยู่มะนะ 

11 นางจินตนา ศิริธรรม  แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
12 นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

13 นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ  แผนกวิชาช่างกลเกษตร
14 นางไพรัตน์ ทองมาก  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
15 นางทิพพวัณณ์ พิมานพรหม 

 รวม (คน) - 9 6 -
ข้าราชการพลเรือน (ทาํหนา้ที่สอน) 
1 นางมณีโชติ ช้างศรี  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2 นางทัศน์ดาว นันทโย 

 รวม (คน) - - 2 -  
พนักงานราชการ (ครู) 
1 นางศิริพร เพ็ชรเกลี้ยง  แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
2 นางสาวณิชนันท์ ภูมิวาส  แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
3 นายณัฐวุฒิ สุทิน  แผนกวิชาสัตวศาสตร์
4 นายปิยวิชญ์ สวัสด์ิวงค์  แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 รวม (คน) - 2 2 -

ลูกจ้างประจํา 
1 นางสาวสมจิตร สิทธิบุตร  พนักงานบริการ 
2 นายกมล เนตรบุตร  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง
3 นายชํานาญ จินดาวงศ์  ช่างไม้ 
4 นายอําพร จันทร์ชนะ  พนักงานรักษาความปลอดภัย
 รวม (คน) - - 1 3

 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1 นางณิชชา แสงแก้ว  เจ้าหน้าที่งานฝ่ายบริหารทรพัยากร
2 นางสาวเรียวฟาง เจริญฤทธ์ิ  เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

3 นางสาวศิริวรรณ เจียรศิร ิ  ครูจ้างสอน 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ระดับการศึกษา

หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
เอก โท ตรี ตํ่ากว่าตรี

ลูกจ้างชั่วคราว(ต่อ) 
4 นางสาวรุ่งตะวัน เจริญจิตร ์  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
5 นายณัฐพนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

6 นายอรรถพล บุญคง  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 

7 นายประสม สิทธิการ  เจ้าหน้าที่ประจําแผนกวิชาประมง 

8 นางสาวสุฤทธ์ิ สมบัติ  เจ้าหน้าท่ีประจําแผนกงานอุตสาหกรรม

9 นายปรีชาพล สิทธิการ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 รวม (คน) - - 5 4  
 รวมทั้งสิน้ 1 12 17 7

ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

2.9  ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา จํานวนนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562  
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง รวมทั้งสิน้ 431 คน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 

ระดับช้ัน 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 นักศึกษา

ตกค้าง 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท    

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การเกษตร 27 18 23 13 24 30 - -
โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษรตเพ่ือชีวิต    

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ การเกษตร 3 2 - - - - - -
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ - - 2 - 2 2 1 -
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ - - 6 2 1 1 2 -
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ ผลิตสัตว์นํ้า - - 4 - - 1 - -
คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 8 4 2 6 2 12 2 -

รวม 38 24 37 21 29 46 5
รวมแต่ละระดับช้ันปี 62 58 80 

รวมระดับ ปวช. ท้ังหมด 200 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
ปวส.1 ปวส.2 

นักศึกษา
ตกค้าง 

หมายเหต ุ

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
เกษตรกรรม พืชศาสตร์ พืชสวน 1 1 4 1 - - 

 สัตวศาสตร ์ การผลิตสัตว์ - - - - 2 - 
 สัตวศาสตร ์ การผลิตสัตว์ - - 7 2 - - อศ.กช.
 เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 47 48 30 47 - - 

บริหารธุรกิจ การบญัชี การบญัชี - - - - - 4 ทวิภาคี
ประมง เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 2 1 1 - 1 - 

 เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า เพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า 1 4 4 4 - - ทวิภาคี
คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ 1 4 7 7 - - ทวิภาคี

รวม 52 58 53 61 3 4 
รวมแต่ละช้ันป ี 110 121 

รวมระดับ ปวส.ท้ังหมด 231 
รวมนักศึกษาท้ังสิน้ (คน)                                                431 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
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งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

แผนการรับนกัเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป) 

 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนือ่ง    รวมทั้งสิน้  คน      หน่วย : คน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป)

รวมทั้งสิน้ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิน้  290 
1. ประเภทวิชาคหกรรม 
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ/อาหารและ
โภชนาการ (ทวิภาคี) 

 
20 

 
20 

2. ประเภทวิชาประมง 
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

 
20 

 
20 

- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา/สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(ทวิภาคี) 

 20 20 

 

  

  



29 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป)

รวมทั้งสิน้ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม

3. ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานพืชศาสตร์ 20 

  
20 

- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานสัตวศาสตร์ 20  20 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานผลิตสัตว์น้ํา 20  20 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานการเกษตร (ทวิภาคี) 20  20 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานการเกษตร (อศ.กช.) 50  50 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/สาขางานเกษตรศาสตร์  60 60 
- สาขาวิชาพืชศาสตร์/สาขางานพืชสวน  20 20 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สาขางานการผลิตสัตว์  20 20 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2563)  รวมทั้งสิน้  คน 

 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  .....-.....  คน 2.3 หลักสูตรเกษตรระยะสั้น   ..200..  คน  2.5 หลักสูตร ปชด. .....-.....  คน 

 2.4 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) .....-.....  คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.    .....-.....  คน  2.6 หลักสูตร อื่นๆ .....-.....  คน



 

 

งานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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สรุปยอดเงินงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเบ้ืองต้น 

ปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2563 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประมาณการรายรับ – รายจา่ย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ประมาณการรายรับ     30,955,649  บาท 
ก.เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา    3,533,060  บาท 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน    1,158,487.62  บาท 

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป   1,500,000  บาท 

 - เงินอุดหนุนคงเหลือ 62       874,571.54  บาท 

ข.เงนิงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รบั 31,857,551  บาท 
 - งบบุคลากร     21,310,219  บาท 

 - งบดําเนินงาน      1,829,558  บาท 

 - งบลงทุน         600,000  บาท 

 - งบเงินอุดหนุน      2,547,300  บาท 

 - งบรายจ่ายอ่ืน       1,292,300  บาท 

2.ประมาณการรายจ่าย     31,857,551  บาท 
งบบุคลากร      21,310,219  บาท 
 - เงินเดือนข้าราชการ    15,769,324  บาท 

 - เงินวิทยฐานะ       1,293,184  บาท 

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจํา      3,237,262  บาท 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ        1,010,449  บาท  

งบดําเนนิงาน       1,829,568  บาท 
 - ค่าตอบแทน        0           บาท 

 - ค่าใช้สอย                 0  บาท 

 - ค่าวัสดุ          806,990  บาท  

 - ค่าสาธารณูปโภค                1,022,578  บาท  

ส่วนที่ 3 สรุปยอดเงินงบประมาณ 



(32) 
 

งบลงทุน      600,000  บาท 
 - ชุดครุภัณฑ์พ้ืนฐานสาขาวิชาพืชศาสตร์          600,000  บาท 

งบเงินอุดหนุน      2,547,300  บาท 
 - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี              15,000 บาท 

 - อุดหนุนจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลฯ          1,998,100 บาท 

 - อุดหนุนนักเรยีนเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน(อศ.กช.)          384,000 บาท 

 - อุดหนุน อกท.                 50,000 บาท 

 - อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ             95,200 บาท 

 - อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีฯ   5,000 บาท  

   งบรายจ่ายอ่ืน      1,292,300   บาท 

 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครู               117,600 บาท 

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน     25,000     บาท 

 - โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก         275,000 บาท 

 - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี                   20,000          บาท 

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ              40,000         บาท 

 - โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง     100,000          บาท 

 - โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล     50,000 บาท 

 - โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล    180,000 บาท  

          - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ   350,000 บาท 

          - โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ     80,000 บาท 

          - โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา              54,700        บาท 

โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา    4,278,174       บาท 
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รายการคําของบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

รายการครุภัณฑ์ ประจําปงีบประมาณ 2563 

ที่ รายการ จํานวน ราคา 

1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 1,708,769

2. ครุภัณฑ์ระบบ CCTV 1 ชุด 785,380

3. โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ 1 ชุด 489,846

4. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 10 คัน 2,000,000

 ครุภัณฑ์แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชุด 121,290

 รวม 5,105,285

 

ที่ดินสิง่ก่อสรา้ง 
ที่ รายการ จํานวน ราคา

1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง 3,463,241

2. งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,622 เมตร 1 สาย 3,158,548

3. อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 ม.x 40 ม. แบบ สอศ. 

60B01 

1 หลัง 7,781,500

 รวม 14,403,289
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โครงการเดินทางไปราชการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ                   ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  2     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      3  ตัวบ่งชี้  3.4, 3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในแต่ละปี งบประมาณ  จํา เป็น ต้องจัดส่ ง ข้าราชการและลูกจ้างประจํา  ข้าราชการพลเรือน                  

พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือปฏิบัติราชการตามคําสั่งท่ีมอบหมาย จึง

จําเป็นต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือเดินทางราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจําปฏิบัติงานได้โดยเรียบร้อย 
 5.2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความรู้ความสามารถมากขึ้น สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. ข้าราชการ, ข้าราชการพลเรือน, พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว สามารถเดินทางไป

ปฏิบัติราชการตามคําสั่งได้ 

7. สถานท่ีดําเนินการ อศ.กช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย.63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าใช้สอย  700,000   บาท 

รวมงบประมาณ  700,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงและที่พัก   700,000  

รวมงบประมาณ 700,000 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน 

 10.2. งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

            (รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
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โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      3  ตัวบ่งชี้  3.10    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันจํานวนลูกจ้างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจําของวิทยาลัย จึงจําเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

มาสมทบในการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยสามารถดําเนินไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

 5.2 เพ่ือเป็นแรงงานเสริมสร้างสนับสนุนงานด้านท่ีขาดแคลนเนื่องจากลูกจ้างประจําไม่เพียงพอ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ประจํางานบริหารงานท่ัวไป   จํานวน 1 คน 

  6.1.2 ลูกจ้างชั่วคราว ประจํางานพัสดุ    จํานวน 1 คน 

  6.1.3 ลูกจ้างชั่วคราว ประจําฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  จํานวน 1 คน 

  6.1.4 ลูกจ้างชั่วคราว ประจําฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  จํานวน 1 คน 

  6.1.5 ลูกจ้างชั่วคราว ประจําแผนกวิชาประมง   จํานวน 1 คน 

  6.1.6 ลูกจ้างชั่วคราว ประจําแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  จํานวน 1 คน 

  6.1.7 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานรักษาความปลอดภัย  จํานวน 1 คน 

  6.1.8 ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์   จํานวน 1 คน 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 สามารถดําเนินงานด้านพัสดุ งานบริหารงานท่ัวไป งานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งาน

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาประมง และแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

7. สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  846,360   บาท 
  - ค่าใช้สอย   25,200    บาท 
  รวมงบประมาณ  871,560   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย  
- เงินประกันสังคม 4 คน/ 12 เดือน 2,100 25,200 
ค่าตอบแทน   
1. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวงานบริหารงานท่ัวไป 12 เดือน 11,330 135,960 
2. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวงานพัสดุ 12 เดือน 11,000 132,000 
3. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 12 เดือน 11,000 132,000 
4. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 12 เดือน 1,200 14,400 
5. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวแผนกวิชาประมง 30 วัน/ 12 เดือน 9,000 108,000 
6. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวแผนกวิชาอุตสาหกรรม 30 วัน/ 12 เดือน 9,000 108,000 
7. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรักษาความปลอดภัย 12 เดือน 9,000 108,000 
8. ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวพนักงานขับรถยนต์ 12 เดือน 9,000 108,000 

รวมงบประมาณ 871,560 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานราชการจํานวน 8 คน 

 10.2 สามารถบริการงานในฝ่าย งานบริหารงานท่ัวไป งานพัสดุ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายพัฒนา

กิจการนักเรียนฯ แผนกวิชาประมง แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานขับ

รถยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

        (รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร) 
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โครงการเอกสารการพิมพ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ    งานพัสดุกลาง/ฝา่ยบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี    3    ตัวบ่งชี้   3.4, 3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเป็นการบริหารด้านเอกสารให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย จัดทําหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-ส่ง 

คําสั่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือบริการเอกสารกาเรียนการสอนของครูแผนกวิชาต่าง ๆ 

 5.2 เพ่ือบริการเผยแพร่การจัดทํากิจกรรมฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครูและนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 บริการด้านเอกสารการพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ 2563 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 สามารถให้บริการเอกสารต่าง ๆ ของวิทยาลัยแก่ครู คนงาน นักเรียน นักศึกษา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพท้ังด้านการสอนและงานธุรการ 

7. สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -  บาท 
  - ค่าวัสดุ          100,000  บาท 
  - ค่าตอบแทน  -  บาท 
  - ค่าใช้สอย  -  บาท 
  รวมงบประมาณ  100,000  บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
ตลับหมึก HP 36 A 3 ชุด 2,990 8,970 
ตลับหมึก Epson Bk 1 ขวด/ 1 สี 6 ขวด 320 1,920 
หมึก เคร่ืองถ่ายเอกสาร IR 3300 6 กล่อง 3,000 18,000 
หมึกพิมพ์สําเนาสีดํา ริโก้ JP12 15 กล่อง 550 8,250 
หมึกพิมพ์HP 78 A 3 ตลับ 3,300 9,900 

หมึกพิมพ์ HP 80 A 6 ตลับ 4,390 26,340 

หมึกพิมพ์ HP 85 A 6 ตลับ 3,390 20,340 

หมึกพิมพ์ HP 83 A 3 ตลับ 3,490 10,470 

หมึกพิมพ์ Canon 98 6 ตลับ 620 3,720 

หมึกพิมพ์ Canon 88 4 ตลับ 570 2,280 

หมึกพิมพ์ Brother 2 ชุด 3,200 6,400 

หมึกพิมพ์ Epson L220 10 ชุด 1,320 13,200 

หมึกพิมพ์ Epson L210 2 ชุด 1,320 2,640 

หมึกพิมพ์ Epson 141 12 ตลับ 390 4,680 

กระดาษถ่ายเอกสาร A4 50 กล่อง 575 28,750 

กระดาษถ่ายเอกสาร F4 2 กล่อง 575 1,150 

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เพ่ือบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทําหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2 สามารถบริการบุคลากรท้ังภายใน ภายนอกวิทยาลัยและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

        (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ         งานพัสดุกลาง/ฝา่ยบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 3 ตัวบ่งชี้   3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยงานพัสดุกลางมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงานพัสดุ ซ่ึงมีจํานวนมาก จึงจําเป็นท่ีจะต้องซ้ือวัสดุ

สํานักงานมาใช้ในการดําเนินงานของงานพัสดุและบริการ แต่ละงาน แต่ละฝ่าย       เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทาง

ราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุสํานักงานของงานพัสดุและสาํหรับบริการแต่ละงาน แต่ละฝ่าย 

 5.2 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 สามารถดําเนินงานพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ปีงบประมาณ 

7. สถานท่ีดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -  บาท 
  - ค่าวัสดุ   80,000    บาท 
  - ค่าตอบแทน       -  บาท 
  - ค่าใช้สอย       -  บาท 
  รวมงบประมาณ  80,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
กระดาษการ์ดสี A4 60 รีม 85 5,100 

กระดาษการ์ดสี F4 60 รีม 100 6,000 

แฟ้มตราช้าง 120F 50 แฟ้ม 415 20,750 

สมุดเบอร์ 2 25 เล่ม 65 1,625 

คลิปดํา 2 ขา 25 กล่อง 65 1,625 

ลวดเสียบกระดาษตราหัวเสือ 100 กล่อง 19 1,900 

ลวดเย็บกระดาษ 100 กล่อง 9 900 

เคร่ืองเย็บกระดาษ 24 เคร่ือง 155 3,720 

กระดาษจดโน้ต 60 อัน 45 2,700 

เทปกาวสองหน้าหนา 30 ม้วน 215 6,450 

เทปกาวสองหน้าบาง 60 ม้วน 55 3,300 

สันเทป 60 ม้วน 55 3,300 

ปากกา 300 ด้าม 15 4,500 

น้ํายาลบคําผิด 48 อัน 85 4,080 

ดินสอ 50 ด้าม 10 500 

ยางลบ 30 อัน 5 150 

ไม้บรรทัด 30 อัน 35 1,050 

แผ่น CD 50 แผ่น 5 250 

แผ่น DVD 50 แผ่น 5 250 

กรรไกร 10 อัน 85 850 

มีดคัตเตอร์ 9 อัน 85 765 

ใบมีดคัตเตอร์ 10 แพ็ค 45 450 

หมึกเติมแท่นหมึก 10 อัน 35 350 

ท่ีเจาะกระดาษ 5 ตัว 298 1,490 

กระดาษโฟโต้ 5 รีม 285 1,425 

กระดาษมาร์ชแมลโลว์ 190g 10 รีม 185 1,850 

ซองนํ้าตาล A4 ขยายข้างมีครุฑ 200 ซอง 4 800 

ซองนํ้าตาล A4 ไม่ขยายข้างมีครุฑ 200 ซอง 3 600 

ซองขาวพับ A4 มีครุฑ 2 กล่อง 450 900 

ลวดเย็บกระดาษ No.8 5 กล่อง 12 60 

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เพ่ือบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทําหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2 สามารถบริการบุคลากรท้ังภายใน ภายนอกวิทยาลัยและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

       (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการประกันภัยรถยนต์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/งานพัสดุกลาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      3    

 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     3  ตัวบ่งชี้  3.9   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆ 

จํานวน 8 คัน มีความจําเป็นต้องมีการทําประกันภัยเพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือทําประกันภัยรถยนต์ของวิทยาลัยท้ังหมดให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

5.2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯท้ังหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาท่ีใช้ 
6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถทําประกันภัยรถยนต์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา     

2. รถตู้ 15 ท่ีนั่งหมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 

3. รถตู้ 12 ท่ีนั่งหมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา 

   4. รถฟอจูนเนอร์หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา 

5. รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 2น-2775 กทม. 

6. รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา 

   7. รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา 

   8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตูหมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  60,000   บาท 

รวมงบประมาณ  60,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าใช้สอย   
1. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-136  พังงา      1 คัน   
2. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1484พังงา 1 คัน   
3. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-597  พังงา       1 คัน   
4. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-7782  พังงา     1 คัน   
5. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2น-2775  กทม.     1 คัน   
6. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0083  พังงา     1 คัน   
7. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน  ก-7051 พังงา       1 คัน   
8. ค่าจ้างทําประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา      1 คัน   
รวมงบประมาณ 60,000 บาท

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
 10.2. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
แก่ครู-อาจารย์-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้บริการ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ จน
สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

  
   

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                       (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ        นายยุทธนา  สุขจิรัง/งานพัสดุกลาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      3    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      3  ตัวบ่งชี้  3.9   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการท่ีวิทยาลัยต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยการใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ในการใช้ยานพาหนะ เคร่ืองทุ่นแรงฟาร์มและเครื่องมืออ่ืน ๆ 

ท่ีจําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลงิและหล่อลื่นไว้บริการแก่ครู-อาจารย์ผู้เดินทางไปสอนตามอําเภอต่าง ๆ 
 5.2. เพ่ือใช้กับรถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จํานวน 8 คัน 
 5.3. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 8 คัน ท่ีต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นไว้บริการ 

6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. สามารถให้บริการยานพาหนะแก่ครู-อาจารย์ ผู้เดินทางไปสอนตามอําเภอต่าง ๆ จํานวน

ท่ีใช้รถยนต์ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จํานวน 8 คัน มีน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นใช้อย่างต่อเนื่อง

เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ 
7. สถานท่ีดําเนินการ อศ.กช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. น้ํามันดีเซล 2,000 ลิตร 30 60,000 

2. น้ํามันแก๊สโซฮอล์ 95 800 ลิตร 30 24,000 

3. น้ํามันเคร่ืองดีเซลไดนามิกฯ 20 แกลลอน 700 14,000 

4. น้ํามันเคร่ือง 2T 0.5 ลิตร 25 กระป๋อง 65 1,625 

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 8 คัน ท่ีต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นไว้บริการ 
 10.2. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
แก่ครู-อาจารย์ ท่ีใช้เดินทางไปสอนนักเรียน นักศึกษา อศ.กช. ของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้บริการ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ จน
สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
    
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                  (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการบํารุงรักษารถยนต์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/งานพัสดุกลาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      3     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้  3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนต์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆ 

จํานวน 8 คัน มีความจําเป็นต้องมีการซ่อมบํารุงเพ่ือให้รถยนต์ท้ังหมดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือบํารุงรักษารถยนต์ของวิทยาลัยท้ังหมดให้อยู่ในสภาพใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

5.2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯท้ังหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยแก่ครูอาจารย์-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาท่ีใช้ 
6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถดูแลและบํารุงรักษารถยนต์ต่าง ๆ ดังนี้ 

   1. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา     

   2. รถตู้ 15 ท่ีนั่ง หมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 

3. รถตู้ 12 ท่ีนั่ง หมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา 

4. รถฟอจูนเนอร์ หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา 

5. รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 2น-2775 กทม. 

6. รถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา 

7. รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา 

   8. รถยนต์โตโยต้า 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าใช้สอย   
1. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-136 พังงา         1 คัน   
2. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-1484 พังงา 1 คัน   
3. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-597 พังงา         1 คัน   
4. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-7782 พังงา         1 คัน   
5. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2น-2775 กทม.      1 คัน   
6. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0083 พังงา       1 คัน   
7. ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ก-7051 พังงา   1 คัน   
8. ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-3944 พังงา         1 คัน   
รวมงบประมาณ 100,000 บาท

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
 10.2. สามารถดูแลรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
แก่ครู-อาจารย์-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้บริการ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 

11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ   จน
สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

  
   

         ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/งานพัสดุกลาง/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี        3     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      3  ตัวบ่งชี้  3.9    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยครุภัณฑ์หลายชนิดของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมานานหลายปีทําให้มีสภาพชํารุด เสื่อมโทรม 

จําเป็นต้องมีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือซ่อมแซมทรัพย์สินของวิทยาลัยฯท่ีชํารุดให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 5.2. เพ่ือซ่อมแซมทรัพย์สินของแผนก,ฝ่ายและคณะวิชาต่าง ๆภายในวิทยาลัยท้ังหมด 
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. สามารถซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯท่ีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ

มีประสิทธิภาพ 
6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง
พิมพ์ดีด เคร่ืองโรเนียว เคร่ืองถ่ายเอกสาร พัดลม เคร่ืองตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เย็น โทรทัศน์ เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองถ่ายรูปและอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้ตลอด 1 ปี งบประมาณ 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  100,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าใช้สอย  
1. ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์          10 คร้ัง  
2. ค่าจ้างซ่อมปร้ินเตอร์ 10 คร้ัง  
3. ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ          10 คร้ัง  
4. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร          10 คร้ัง  
5. ค่าจ้างซ่อมเครื่องเสียง       10 คร้ัง  
6. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโปรเจกเตอร์        10 คร้ัง  
7. ค่าจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า         10 คร้ัง  
8. ค่าจ้างซ่อมเครื่องโรเนียว  10 คร้ัง  
9. ค่าจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 10 คร้ัง  
รวมงบประมาณ 100,000 บาท 

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ ท่ีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 10.2. ครุภัณฑ์ทรัพย์สินของวิทยาลัยฯใช้งานได้ปกติ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ             
จนสิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

  
  
  

          ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักครู 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ/งานอาคารสถานท่ี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยอาคารประกอบและบ้านพักครูของวิทยาลัยฯ ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทําให้อาคารต่าง ๆ 

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและเพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็น

จะต้องซ่อมแซมและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ 

5.2. เพ่ือซ่อมแซมบ้านพักครู 

5.3. เพ่ือซ่อมแซมบ้านพักผู้อํานวยการ 
6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. สามารถซ่อมแซมอาคารต่าง ๆของวิทยาลัยท่ีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ 

 6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. เพ่ือซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคากระเบื้องท่ีชํารุดของอาคารประกอบและบ้านพัก ท้ังหมด

ตลอด  1 ปี งบประมาณ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

- ค่าวัสดุ             50,000                         บาท 

  - ค่าใช้สอย  100,000   บาท 

รวมงบประมาณ  150,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. ตะปู   3  นิ้ว 1  ลัง 900 900 

2. ตะปู  2 ½ นิ้ว 1  ลัง 900 900 

3.ท่อ PVC ½”  100 เส้น 50 5,000 

4.ข้อต่อ PVC ½”  50 อัน 20 1,000 

5.ข้องอ 90 ½”  50 อัน 20 1,000 

6.คลิ๊บ PVC ½”  50 อัน 20 1,000 

7.กาวทาท่อ 100 กรัม 10 กระป๋อง 100 1,000 

8.ข้องอเกลียวใน PVC ½” 25 อัน 10 250 

9.ข้อต่อเกลียวใน PVC ½” 25 อัน 10 250 

10.ข้อต่อเกลียวใน 1 ¼” 25 อัน 30 750 

11.สามทาง ½”  25 อัน 30 750 

12.สะดืออ่าง 25 อัน 100 2,500 

13.หลอดไฟ 20 w 1 กล่อง 1,000 1,000 

14.ชุดขาหลอดไฟ 20 w 1 กล่อง 1,000 1,000 

15.ชุดขาหลอดไฟ 40 w 1 กล่อง 1,000 1,000 

16.สตาร์เตอร์ 3 กล่อง 500 1,500 

17.สายไฟ 2 * 1.5 VAF 1 ม้วน 2,000 2,000 

18.สายไฟ 2 * 2.5 VAF 1 ม้วน 2,000 2,000 

19.โคมไฟถนนหลอดยาว 1 * 36 w 5 โคม 1,000 5,000 

20.โคมไฟถนนหลอดยาว 2 * 36 w 5 โคม 1,200 6,000 

21.สวิทซ์ไฟพานาโซนิค 2 กล่อง 500 1,000 

22.เบรคเกอร์ 5 ตัว 200 1,000 

23.สายไฟ NYY (2 * 2.5) 30 เมตร 100 3,000 

24.เหล็กรางลูกถ้วย 4 ช่อง 10 ชุด 300 3,000 

25.ลวดอลูมิเนียม 80 เมตร 10 800 
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รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

26.ตู้สะพายไฟ 6 * 12 5 ตู้ 200 1,000 

27.แผงรองตู้ไฟฟ้า 8 * 23” 5 แผง 100 500 

28.บล็อคลอย 10 อัน 20 400 

29.หน้ากาก 10 อัน 30 300 

30.หลอดตะเกียบ 9 - 13 w 5 หลอด 100 500 

31.หลอดตะเกียบ 25 w 5 หลอด 100 500 

32.แป้นยึดขาหลอดตะเกียบ 20 อัน 20 400 

33.โคมไฟกลม 3 ชุด 200 600 

34.หลอดสปอทไลท์ 5 หลอด 100 500 

35.หลอดแสงจันทร์ชนิดใส 3 หลอด 300 900 

36.น๊อตยึดเสาไฟฟ้าเสา 8 m 40 ตัว 20 800 

  50,000 

ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารต่างๆ 100,000 

รวมงบประมาณ 150,000 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. สามารถซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ท่ีชํารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 10.2. อาคารประกอบและบ้านพักของวิทยาลัยฯ ท่ีชํารุดสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 
11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ   จน

สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
 
 
 

        ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ/งานอาคารสถานท่ี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจ้างเก็บขยะ ภายในวิทยาลัยฯเป็นรายเดือน กับทางองค์การบริหารส่วน

ตําบลกระโสม เพ่ือแก้ปัญญาท่ีท้ิงขยะ และเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือเป็นการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ 

5.2. เพ่ือแก้ปัญหาท่ีท้ิงขยะภายในวิทยาลัย 
 6. เป้าหมาย 

  6.1. เชิงคุณภาพ 
6.1.1. ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลื่อน 

 6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ต่อ 1 คร้ัง 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  15,000   บาท 

รวมงบประมาณ  15,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ 12 เดือน 1,250 15,000  

รวมงบประมาณ 15,000 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. จัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ 2 วัน ต่อ 1 คร้ัง 
 10.2. ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลื่อน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ              
จนสิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการทําความสะอาดเครื่องนอนครูเวร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ/งานอาคารสถานท่ี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       3   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เวรรักษาการประจํากลางคืนจะมาปฏิบัติหน้าท่ีท่ีห้องพักครู ซ่ึงห้องดังกล่าวมีอุปกรณ์เคร่ืองนอนท่ีจะต้อง

ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือทําความสะอาดเครื่องนอนห้องพักครูเวร 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เคร่ืองนอนห้องพักครูเวรมีความสะอาด 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. ทําความสะอาดผา้ห่ม ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน จํานวน 2 ชุด/เดือน/6 คร้ัง 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  2,640   บาท 

รวมงบประมาณ  2,640   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างซักผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอนจํานวน 2 ชุด/เดือน/6 คร้ัง 12 เดือน 220 2,640  

รวมงบประมาณ 2,640 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ทําความสะอาดผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน จํานวน 2 ชุด/เดือน/6 คร้ัง 
 10.2. เคร่ืองนอนห้องครูเวรสะอาด ตลอด 1 ปี งบประมาณ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากผลงานท่ีได้จัดทําแล้วเสร็จ 
 11.2. จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเป็นระยะ ๆ   จน
สิ้นสุดโครงการโดยใช้แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 
 
 
 
 

            ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการตัดแต่งก่ิงต้นไม้ใหญ่บริเวณอาคารสํานักงาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ/งานอาคารสถานท่ี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานอาคารสถานท่ี มีหน้าท่ีดูแลอาคาร สํานักงานท้ังหมดภายในวิทยาลัย ซ่ึงในสภาพปัจจุบันต้นไม้      

มีการเจริญเติบโตจนกระท้ังพาดพิงกับตัวอาคาร สํานักงานเป็นจํานวนมาก จึงจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่อยู่

เสมอเพื่อให้อาคาร สาํนักงานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สํานักงานภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เพ่ือตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สํานักงานให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งานได้ 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ภายในวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างตัดแต่งกิง่ไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สํานักงาน 10 จุด 2,000 20,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. อาคาร สํานักงานมีความปลอดภัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลจากการดําเนินโครงการ 
 
 

    
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ/งานอาคารสถานท่ี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานอาคารสถานท่ี มีหน้าท่ีดูแลบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าท้ังหมดภายในวิทยาลัย ซ่ึงระบบไฟฟ้าต่าง ๆ 

จะต้องมีการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เพ่ือบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  30,000   บาท 

รวมงบประมาณ  30,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า 5 จุด 5,000 25,000  
-ค่าบริการไฟฟ้าขัดข้อง  5,000 5,000  

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลจากการดําเนินโครงการ 
 
 

    
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการบํารุงรักษาระบบประปา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ/งานอาคารสถานท่ี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานอาคารสถานท่ี มีหน้าท่ีดูแลบํารุงรักษาระบบประปาท้ังหมดภายในวิทยาลัย ซ่ึงระบบประปาต่างๆ 

จะต้องมีการบํารุงรักษาอยู่เสมอ เพ่ือให้ระบบประปาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือบํารุงรักษาระบบประปาภายในวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. เพ่ือบํารุงรักษาระบบประปาภายในวิทยาลัย ให้อยู่ในสภาพท่ีดีพร้อมใช้งาน 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถบํารุงรักษาระบบประปาภายในวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าใช้สอย     
- ค่าจ้างบํารุงรักษาระบบประปา 1 งาน 20,000 20,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ระบบประปาภายในวิทยาลัย ได้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลจากการดําเนินโครงการ 
 
 

    

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการงานประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/งานประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      6    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้  3.9   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถานศึกษาที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารและกิจกรรม 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่วิทยาลัยท้ังภายในและภายนอก 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือบริการข่าวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 
 5.2. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก 
 5.3. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ 
6. เปา้หมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในภายนอกวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 6.2. เชิงปริมาณ 
6.2.1. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย  
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 25 800 20,000 

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 

10.2. จัดทําภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย 
10.3. จัดทําจดหมายข่าววิทยาลัย 
10.4. จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา   

 10.5. สามารถบริการข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกและสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
            11.1 รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจํางานการเงิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางไพรัตน์  ทองมาก     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1 และ 3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางการเงินท่ีต้องจัดเก็บไว้สําหรับรอการตรวจสอบย้อนหลัง               เป็น

ระยะเวลาหลายปีแต่ตู้เก็บเอกสารยังมีน้อย ไม่สามารถเก็บเอกสารได้หมด เพราะเอกสารเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี เพ่ือให้
การเก็บเอกสารเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   

งานการเงินจึงจําเป็นต้องใช้ตู้เก็บเอกสารการเงิน เพ่ือไม้ให้เกิดการชํารุดหรือเสียหายและเกิดผลดีต่อ

วิทยาลัย และการจัดทําเอกสารทางการเงิน บางคร้ังต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารสีเพ่ือให้มีหลักฐานท่ีชัดเจนมากขึ้น

และตรวจสอบได้ง่าย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องใช้เคร่ืองปร้ินเตอร์สีในการจัดทํา

เอกสารดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการสง่เสริมการจัดทําเอกสารทางการเงินท่ีถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ให้กับวิทยาลัย 

 5.2 เพ่ือการเก็บรักษาเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 5.3 เพ่ือพัฒนาการจัดทําเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 เพ่ือให้งานการเงินมีท่ีเก็บเอกสารสําคัญของวิทยาลัย 

  6.1.2 เพ่ือให้งานการเงินมีเคร่ืองปร้ินเตอร์สีใช้ในการปฏิบัติงาน 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ 

  6.2.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์อิงค์เจ็ต จํานวน 1 เคร่ือง 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  15,590   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  15,590   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์  
- ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ 4,900 4,900 
- ตู้เก็บเอกสาร 2 ประตู้ 1 ตู้ 5,700 5,700 
- เคร่ืองปร้ินเตอร์สีอิงค์เจ็ต 1 เคร่ือง 4,990 4,990 

รวมงบประมาณ 15,590 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีตู้เก็บเอกสารงานการเงินเพ่ือเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ และมีเคร่ืองปร้ิน

เตอร์สีเพ่ือจัดทําเอกสารทางการเงินให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางไพรัตน์  ทองมาก) 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจําตึกอํานวยการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางมณีโชติ  ช้างศร ี    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1 และ 3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยตึกอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีห้องผู้อํานวยการ และห้องประชุมภายในตึก

อํานวยการซ่ึงปูพรม จําเป็นจะต้องทําความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น และจําเป็นจะต้องครุภัณฑ์ประจําห้อง

ผู้อํานวยการ  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ห้องทํางานผู้อํานวยการ และห้องประชุม มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 เพ่ือให้ห้องทํางานผู้อํานวยการ และห้องประชุม มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 มีครุภัณฑ์ประจําห้องผู้อํานวยการและตึกอํานวยการ 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  49,580   บาท 
  - ค่าวัสดุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  49,580   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์  
- เคร่ืองดูดฝุ่น 1 เคร่ือง 10,000 10,000 
- โต๊ะทํางาน 1 ชุด 17,000 17,000 
- เก้าอ้ีทํางาน 1 ชุด 6,900 6,900 
- ตู้เย็น มิตซูบิชิ รุ่น MR-S189 1 เคร่ือง 5,400 5,400 
- ทีวีซัมซุง รุ่น JA32N4300AKxx7 1 เคร่ือง 5,990 5,990 
- หน้าจาน PSI รุ่น OK, K1, SD 1 เคร่ือง 2,290 2,290 
- ขาแขวน LCD 1 ชุด 1,000 1,000 
- กาต้มน้ําร้อน 1 ชุด 1,000 1,000 

รวมงบประมาณ 49,580 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีครุภัณฑ์ประจําตึกอํานวยการ 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางมณีโชติ  ช้างศรี) 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาผ้าและการแต่งกาย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      นางจิรพัชร์  บุญชัด/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3, 2.6  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ท่ีนักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จําเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้ เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับวัย  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้   

  5.2. ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าท่ีชํารุดได้ 

 5.3. แยกประเภทของเส้นใยผ้าชนิดต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด   

 5.4. ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพ่ือความเหมาะสมได้ 

6. เป้าหมายและตัววัดสําเร็จ 
6.1 เชิงคุณภาพ 

6.1.1. นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติตามจุดประสงค์รายวิชาได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
6.2.1. นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและ

โภชนาการ จํานวน 14 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าครุภัณฑ์  18,000   บาท 

รวมงบประมาณ  18,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าครุภัณฑ์  
- จักรเย็บผ้า 3 เคร่ือง 6,000 18,000 

รวมงบประมาณ 18,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) มีวัสดุฝึกเพียงพอ 

10.2. ผลลัพธ์ (Out come) นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
            11.1. จากการสังเกต 
 11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจํางานทะเบียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาวณชินันท์ ภูมิวาส/งานทะเบียน/ฝ่ายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1 และ 3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันมีเอกสารทางงานทะเบียนท่ีต้องจัดเก็บไว้หลายปีแต่ตู้เอกสารยังมีน้อยไม่สามารถเก็บ

เอกสารได้หมด เพราะเอกสารเพ่ิมข้ึนทุก ๆปี เพ่ือให้การเก็บเอกสารเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ งานทะเบียนจึงจําเป็นต้องการใช้ตู้เก็บเอกสารงานทะเบียนเพ่ือไม่ให้เอกสารเกิดการชํารุดหรือเสียหาย
และเกิดผลดีต่อวทยาลัย และการจัดทําเอกสารงานทะเบียน เช่นบัตรนักศึกษา ใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา ใบ รบ.1 ต้องมีการจัดพิมพ์เอกสารสีเพ่ือให้มีเอกสารท่ีชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึง
มีความจําเป็นต้องใช้เคร่ืองปร้ินเตอร์สีในการจดัทําเอกสารดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดทําเอกสารทางงานทะเบียนท่ีถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ 

 5.2 เพ่ือพัฒนาการจัดทําเอกสารทางงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 5.3 เพ่ือให้การจัดทําบัตรนักศึกษาถูกต้องตามระบบ ศธ.2 ออนไลน์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 เพ่ือให้งานทะเบียนมีท่ีเก็บเอกสารสําคัญของวิทยาลัย 

  6.1.2 เพ่ือให้งานทะเบียนมีเคร่ืองปร้ินเตอร์สีใช้ในการปฏิบัติงาน 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ 

  6.2.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์อิงค์เจ็ต จํานวน 1 เคร่ือง 

7. สถานท่ีดําเนินการ   งานทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  20,990   บาท 
  - ค่าวัสดุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  20,990   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์  
- ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจก 2 ใบ 4,000 8,000 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก1 บานพับ 2 ใบ 4,000 8,000 
- เคร่ืองปร้ินเตอร์สีอิงค์เจ็ต 1 เคร่ือง 4,990 4,990 

รวมงบประมาณ 20,990 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีตู้เก็บเอกสารงานทะเบียนเพ่ือเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ และมีเคร่ืองปร้ิน

เตอร์สี เพ่ือจัดทําเอกสารทางงานทะเบียนให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) งานทะเบียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส) 
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โครงการจัดซ้ือวัสดุถาวรอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      นางปวีณา อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  4    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2  ตัวบ่งชี้   2,3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ  การเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้ วัสดุชั่วคราวและวัสดุถาวรตลอดจน

อุปกรณ์ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกจํานวนมาก  เพ่ือให้เพียงพอกับนักศึกษาและการปฏิบัติจริงตามรายวิชาสอน แต่

บัดนี้ดังกล่าวท่ีใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัตินั้น เกิดการชํารุดเสียหาย และใช้การไม่ได้ จึงทําให้ไม่เพียงพอต่อการ

เรียนการสอนปฏิบัติของนักศึกษา จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีแผนกวิชาจะต้องจัดหาเพ่ือให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

และเพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดแก่นักศึกษาและนักศึกษาสามารถนําไปใช้ประกอบ

อาชีพและใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปได้ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุชั่วคราวและวัสดุถาวรตลอดจนอุปกรณ์ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกจํานวนเพียงพอกับ

จํานวนนักศึกษา 

 5.2 เพ่ือให้นกัศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงตามรายวิชาสอนต่าง ๆ 

 5.3 เพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ วัสดุ ท่ีถูกต้องและปลอดภัย 

5.4 เพ่ือให้เกิดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษามากท่ีสุด 

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ วัสดุ ท่ีถูกต้องและปลอดภัย 

 6.1.2 การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา

สามารถนําไปใช้ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจําวันต่อไป 

6.2 เชิงปริมาณ 

 6.2.1 นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 50 คนมีวัสดุชั่วคราวและวัสดุถาวรตลอดจน

อุปกรณ์ท่ีช่วยอํานวยความสะดวกจํานวนเพียงพอ   

 6.2.2 นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงตามรายวิชาสอนต่าง ๆ จํานวน 50  รายวิชา 
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7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา    1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   30,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย     บาท 
  รวมงบประมาณ  30,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- กะละมังสแตนเลสขนาด 24 นิ้ว 3 ใบ 800 2,400 
- กะละมังสแตนเลสขนาด 18  นิ้ว 3 ใบ 700 2,100 
- หม้อสแตนเลสมีหู ขนาด 24 นิ้ว 3 ใบ 1,000 3,000 
- หม้อสแตนเลสมีหู ขนาด 26 นิ้ว 3 ใบ 1,200 3,600 
- หม้อสแตนเลสมีหู ขนาด 32 นิ้ว 3 ใบ 1,300 3,900 
- หัวเตาแก็สพร้อมหัวเร่ง 3 หัว 1,000 3,000 
- รังถังอลูมิเนียม เบอร์ 44 1 ชุด 1,400 1,400 
- กระทะเหล็ก เบอร์ 15 2 ใบ 200 400 
- แก้วน้ํา สั้น 5 ลัง 500 2,500 
- แก้วน้ํา ยาว 3 ลัง 800 2,400 
- ช้อน ส้อมสแตนเลสอย่างดี 5 โหล 200 1,000 
- คูลเลอร์น้ําสแตนเลส  ขนาด 30 cm 1 ใบ 2,500 2,500 
- มีดครัว ขนาด 6 นิ้ว 3 อัน 150 450 
- มีดครัว ขนาด 7.5 นิ้ว 3 อัน 200 600 
- มีดครัว ขนาด 8 นิ้ว 3 อัน 250 750 

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(out puts) 

 นักศึกษาระดับปวช,และปวส, จาํนวน 50 คนมีวัสดุชั่วคราวและวัสดุถาวรตลอดจนอุปกรณ์ท่ีช่วยอํานวย

ความสะดวกจํานวนเพีองพอ  ปฏิบัติจริงตามรายวิชาสอนต่างๆจํานวน 50  รายวิชา 

ผลลัพธ์(out comes) 
นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์ วัสดุ ท่ีถูกต้องและปลอดภัย  การเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาสามารถนาํไปใช้ประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจําวัน

ต่อไป 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบรายงาน สรุปโครงการ 

 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ประจําบ้านผู้อํานวยการและบ้านพักรับรอง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.8   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยบ้านพักผู้อํานวยการและบ้านพักรับรอง ได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานา ทําให้ครุภัณฑ์ประกอบ

บ้านพักเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ตามอายุการใช้งาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้บ้านพักเป็นอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบบ้านพักและบํารุงให้อยู่ในสภาพดี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. ปรับปรุงบ้านพักให้อยู่สภาพดี 

5.2. จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจําบ้านพักผู้อํานวยการและบ้านพักรับรอง 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. สามารถปรับปรุงและจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบบ้านพัก 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. มีครุภัณฑ์ตามความจําเป็นในการประกอบบ้านพักผู้อํานวยการและบ้านพักรับรอง 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

- ค่าครุภัณฑ์  55,810              บาท 

  - ค่าใช้สอย       -   บาท 

รวมงบประมาณ  55,810   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. ราวตากผ้า 1 ชุด 900 900 

2. ผ้านวมและผ้าปู 2 ชุด 900 900 

3. ตู้กับข้าว 1 ใบ 50 5,000 

4.ชั้นวางทีวี  1 ใบ 20 1,000 

5.โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอ้ี  1 ชุด 20 1,000 

6. ท่ีนอนขนาด 5 ฟุต 1 หลัง 20 1,000 

7. ตู้เสื้อผ้า 1 ใบ 100 1,000 

8. โซฟารับแขก  1 ชุด 10 250 

9.หมอน  2 ใบ 10 250 

10.หมอนข้าง 1 ใบ 30 750 

11. ตู้เย็น มิตซูบิชิ รุ่น MR-S189 1 เคร่ือง 30 750 

12. ทีวีซัมซุง รุ่น JA32N4300AKxx7 1 เคร่ือง 100 2,500 

13. เคร่ืองซักผ้า ย่ีห้อ Electrolux รุ่น Zws1326wa 1 เคร่ือง 1,000 1,000 

14. พัดลมย่ีห้อ MITSUBISI รุ่น R16-GY 1 เคร่ือง 1,000 1,000 

15. กล่องรับสัญญาณ REC-S2 1 เคร่ือง 1,000 1,000 

16. เคร่ืองทําน้ําอุ่น ย่ีห้อ Electrolux รุ่น 
EWE3511XDWS1 

1 เคร่ือง 500 1,500 

17. ขาแขวน TV 1 อัน 2,000 2,000 

รวมงบประมาณ 55,810 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) : มีครุภัณฑ์ประจําบ้านพักผู้อํานวยการ และบ้านพักรับรอง 
 10.2. ผลลัพธ์(Out comr) : มีประสิทธฺภาพมากย่ิงข้ึน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1. รายงานสรุปผลโครงการ 
 
 
 

        ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายภาณุพันธ์ อยู่มะนะ) 
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โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน(คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้น)ประจําผู้อํานวยการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางมณีโชติ  ช้างศร ี    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1 และ 3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2 ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันในการปฏิบัติงานในแต่ละวันในโลกของยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจําเป็นในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังนั้น ผู้บริหารจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฝ่ายบริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 5.2 เพ่ือให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 เพ่ือให้ห้องทํางานผู้บริหาร มีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์   จํานวน 3 เคร่ือง 

  6.2.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์   จํานวน 3 เคร่ือง 

  6.2.3 เคร่ืองสํารองไฟ   จํานวน 6 เคร่ือง 

  6.2.4 ลําโพง    จํานวน 1 ชุด 

  6.2.5 ติดต้ังระบบเครือข่าย   จํานวน 1 ระบบ 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  92,500   บาท 
  - ค่าวัสดุ   -   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  92,500   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 17,000 51,000 
- เคร่ืองปร้ินเตอร์ แบบฉีดพ่นหมึก 2 เคร่ือง 4,500 9,000 
- เคร่ืองปร้ินเตอร์แบบ Multifunction 1 เคร่ือง 8,100 8,100 
- เคร่ืองสํารองไฟ 6 เคร่ือง 2,300 13,800 
- ลําโพง 1 ชุด 600 600 
- ติดต้ังระบบเครือข่าย 1 งาน 10,000 

รวมงบประมาณ 92,500 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out puts) มีเคร่ืองดูดฝุ่น จํานวน 1 เคร่ือง 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come) ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารงานท่ัวไป มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางมณีโชติ  ช้างศรี) 
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โครงการพัฒนาห้องวิชาการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปัญจาภรณ์  ไพลอย     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2,3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1,3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2 ตัวบ่งชี้    2.1,2.2,2.3,2.5,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะเป็น

ปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องวิชาการให้มีความพร้อมในการให้บริการและอํานวย
ความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องวิชาการปัจจุบันมีสภาพท่ีไม่เอ้ืออํานวยต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้งานท่ีนานพอสมควรที่จะได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ห้องวิชาการได้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการกับ 

นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ปละผู้มาติดต่อต่าง ๆ 

 5.2 เพ่ือให้ห้องวิชาการมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน คณะครูมีสถานท่ี ท่ีสะดวกสบายในการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 มีห้องวิชาการที่อํานวยความสะดวกในการให้บริการทางการศึกษาแก่ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ปรับปรุงห้องวิชาการ จํานวน 1 ห้อง 

7. สถานท่ีดําเนินการ   ห้องวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  7,000   บาท 
  - ค่าวัสดุ   1,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย     บาท 
  รวมงบประมาณ  8,000               บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าครุภัณฑ์  
- ตู้เหล็กบานเลื่อน 1 ตู้ 5,000 5,000 
- เคร่ืองสํารองไฟ 1 เคร่ือง 2,000 2,000 
ค่าวัสดุ  
- แฟ้มเอกสารตราช้าง 1 โหล 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 8,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต(Out puts) มีอุปกรณ์เคร่ืองมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน 

 10.2 ผลลัพธ์(Out comes) มีห้องวิชาการท่ีอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ    

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    4    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  6 เพ่ิมประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้     3.10      

 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้บุคลากรเกิดสัมพันธภาพ 
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมทักษะ ประสบการณ์ ท่ีเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของผู้อ่ืนท่ีเป็นมุมมองใหม่ ๆ ใน
การช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมท้ังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองๆ 
ต่างกันร่วมกัน  ซ่ึงเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีทําให้เห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนําองค์ความรู้ใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนหรือเป็นการสร้างคุณค่าให้
เกิดข้ึนด้วยการสร้างนวัตกรรมและบริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนําความรู้ท่ีได้มาปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา การอบรมและการศึกษาดูงานจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่าอย่าง
แท้จริงกับบุคลากรได้นั้น บุคลากรควรสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษานี้ข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง ให้ครูและบุคลากรได้มีการพัฒนา เพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ ในองค์กร พร้อมท้ังเป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ และทําให้ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯมีแนวทางใน
การปฏิบัติการในทางเดียวกัน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  
5.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีมีภาระงานด้านอ่ืนนอกเหนือจากด้านการสอน  

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ

สอน และงานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.2 เชิงปริมาณ : คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พังงา ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานจํานวน 38 คน 
7. สถานท่ีดําเนินการ   ห้องวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 

 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

- ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   2,100   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  190,800   บาท 
  รวมงบประมาณ  192,900   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ 
จํานวนท่ี
ต้องการ 
(หน่วย) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ   
1. ป้ายไวนิลขนาด 1*3 ม. 2 ป้าย 750 1,500  
2. ป้ายโฟมบอร์ด 2 แผ่น 300 600  
ค่าใช้สอย   
1. ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 3 คืน ×3 คน 800 7,200  
2. ค่าท่ีพักเหมาจ่าย 3 คืน ×35 คน 600 63,000  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 5 วัน×38 คน 240 45,600  
4. ค่าจ้างเหมารถบริการ 5 วัน 14,000 75,000  

รวมเงินท้ังสิ้น 192,900.-  
           * ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts): ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ได้ความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและ
การศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ
  
 ผลลัพธ์ (Out comes): 1. บุคลากรได้สร้างความสามัคคีและการทํางานเป็นทีม 
             2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 - แบบสอบถาม 
 - สรุปผลการดําเนินงาน    
 

   
 

  
                                                ว่าท่ี ร.ต. ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                      (อนุวัตน์  ทองสกุล) 
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม/งานประกันคุณภาพ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 - 4   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      2 - 7    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  1 - 7  ตัวบ่งชี้  1.1 - 7.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดเป็นกระบวนการท่ีจําเป็นและสําคัญต่อการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาเพ่ือให้ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียนเกิดความเชื่อม่ันว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคม การพัฒนา

ตัวบ่งชี้ท่ีไม่ผ่านการประเมินจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาให้มีกลไกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อม่ันว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ท่ีไม่ผ่านการประเมินให้มีผลการประเมินท่ีดีข้ึน 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีปัจจัยในการสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

6.1.2 จัดประชุมสําหรับผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 50 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ  
6.2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6.2.2 ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อม่ันต่อสถานศึกษาและผู้เรียน 

6.2.3 บุคลากรของวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   10,000   บาท 

รวมงบประมาณ  10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   
  - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม 2 ม้ือ 40 ชุด 25 2,000 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ   - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ 40 ชุด 50 4,000 

  - ป้ายไวนิล 1 ป้าย 400 400 

  - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 30 ชุด 120 3,600  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
    *ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

 10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 
โครงการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม/งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.5   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการบริหาร 9 ประการ ว่าด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ รักษา จัดทํา และบริการข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักศึกษา
ประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี แผนการเรียนเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูล
สารสนเทศประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษา และการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ 
 5.2. จัดทําเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 
  6.1.1. สามารถเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ 
  6.1.2. สามารถนําข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 6.2. เชิงปริมาณ 

6.2.1. สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการได้ครบถ้วน  
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย   35,000   บาท 

รวมงบประมาณ  35,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าใช้สอย  
- ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนม ระยะเวลา 5 ปี 1 คร้ัง 5,000 5,000 
- ค่าบํารุงรักษาระบบเครือข่าย 6 คร้ัง 5,000 30,000 
รวมงบประมาณ 35,000 บาท 

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1. สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการได้ครบถ้วน  
 10.2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วทันสถานการณ์ 
 10.3. สามารถนําข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 
โครงการดําเนินงานวางแผนและงบประมาณ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียม / ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       3   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ด้วยงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ มีหน้าท่ีใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ จัดทํารายงานและติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือทํา
การรายงานไปยังสถาบันฯ และจังหวัด และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การดําเนินงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมายดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอในการที่จะใช้ในการดําเนินงาน
ตลอดปีงบประมาณ 2563 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณตลอดปีงบประมาณ 2563 
 5.2 เพ่ือทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2563 
 5.3 เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2563 
 5.4 จัดทํารายงานต่าง ๆ ส่งกรม กอง จังหวัด ประมาณ จํานวน 60 ชุด 
 5.5 ทําเอกสารแผ่นพับ เอกสารแนะนําวิทยาลัย เกียรติบัตรในวาระต่าง ๆ 
 5.6 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ 
6. . เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ 
      6.1.1 ทําแผนปฏิบัติการ ปงม. 2563 จํานวน 25 เล่ม (หนาประมาณ 200 แผ่น/เล่ม) 
      6.1.2 ทําสรุปผลการดําเนินงาน ปงม. 2563 จํานวน 40 เล่ม (หนาประมาณ 40 แผ่น/เล่ม) 
      6.1.3 จัดทํารายงานต่าง ๆ ส่ง สอศ. ประมาณ จํานวน 60 ชุด/ปีงบประมาณ 
      6.1.4 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ 
 6.2 เชิงคุณภาพสามารถดําเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
สามารถจัดเก็บทําแผนปฏิบัติการประจําปีได้ตามกําหนด และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
รายงานผลต่าง ๆ ได้ตามกําหนด 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    8,750   บาท 

รวมงบประมาณ  8,750   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าวัสดุ  
- ค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มเอกสารงานแผน 50 เล่ม 175 8,750 
รวมงบประมาณ 8,750 บาท  

*ถั่วเฉล่ียจริงทุกรายการ 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

10.1 ทําแผนปฏิบัติการ ปงม. 2563 จํานวน 25 เล่ม (หนาประมาณ 300 แผ่น/เล่ม) 
       10.2 ทําสรุปผลการดําเนินงาน ปงม. 2563 จํานวน 40 เล่ม (หนาประมาณ 100 แผ่น/เล่ม) 
      10.3 จัดทํารายงานต่าง ๆ ส่ง สอศ. จํานวน 60 ชุด 
       10.4 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมพิจารณางบประมาณ   

10.5 สามารถดําเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ สามารถจัดเก็บ
ทําแผนปฏิบัติการประจําปีได้ตามกําหนด และสามารถติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการรายงานผลต่าง ๆ 
ได้ตามกําหนด 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 - รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 
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โครงการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 3 ตัวบ่งชี้   3.2    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เคร่ืองจักรกลเกษตรของวิทยาลัยฯ ท่ีใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานหลายปีทําให้ชํารุด ประกอบกับต้องมี

การบํารุงรักษาตามปกติ เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการประกอบกิจกรรมงานฟาร์มและอื่น ๆ ใน
วิทยาลัย   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือซ่อมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจกัรกลเกษตรของวิทยาลัย ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย 

 5.2 เพ่ือฝึกทักษะนักเรียน นักศึกษา ท่ีเรียนในแผนกวิชาช่างกลเกษตร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ซ่อมแซม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเกษตรของวิทยาลัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดปี 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 บํารุงรักษารถแทรกเตอร์ ได้จํานวน 2 คัน 

  6.2.2 บาํรุงรักษารถแบคโฮ ได้จํานวน 2 คัน 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   9,200   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  50,800   บาท 
  รวมงบประมาณ  60,000    บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ล้อยาง รถแทรกเตอร์ 2 เส้น 4,600 9,200 
ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างซ่อม รถแทรกเตอร์ 2 คัน 20,000 40,000 
- ค่าบํารุงรักษา รถแบคโฮ 2 คัน 4,000 8,000 
- ค่าถ่ายน้ํามันเครื่อง รถแทรกเตอร์ 2 คัน 1,400 2,800 

รวมงบประมาณ 60,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ซ่อมแซมบํารุงรักษารถแทรกเตอร์ล้อยาง จํานวน 2 คัน 

 10.2 บํารุงรักษารถแบคโฮ   จํานวน 2 คัน 

 10.3 เคร่ืองจักรกลเกษตรของวิทยาลัยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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โครงการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ     นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       3   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เนื่องด้วยโครงการต่าง  ๆ ท่ีทางบุคลากรของวิทยาลัยฯ      
ได้จัดทําข้ึนนั้นได้คํานวณ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเป็นรายปีงบประมาณนั้น ในบางส่วนอาจมีความ
จําเป็นเร่งด่วนท่ีจําเป็นจะต้องดําเนินการในปีงบประมาณนั้น  ๆ แต่มิได้อยู่ในโครงการที่นําเสนอทางแผนวานแผน
จึงได้จัดเตรียมงบประมาณได้เพ่ือให้ความสะดวกแก่บุคลากรท่ีจําเป็นต้องใช้ 
5. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือกันเงินไว้ใช้ในการดําเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจมีความจําเป็นและเร่งด่วนตามแต่สถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีไม่มีในแผนฯ ประจําปีงบประมาณ ให้สามารถดําเนินโครงการนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ : เพ่ืออํานวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรที่มีความจําเป็นและ
เร่งด่วนการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดท้ังทีงบประมาณ  
 6.2 เชิงคุณภาพ : เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินโครงการท่ีไม่ได้อยู่ในแผนฯ ประจําปีงบประมาณ               
ให้สามารถดําเนินโครงการนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจําเป็น 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    20,000   บาท 

รวมงบประมาณ   20,000  บาท 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกและบริการคณะครู อาจารย์และบุคลากรท่ีมีความจําเป็นและเร่งด่วนการ
ดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ตลอดท้ังทีงบประมาณ 
 10.2 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินโครงการท่ีไม่ได้อยู่ในแผนฯ ประจําปีงบประมาณ ให้สามารถดําเนิน
โครงการนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตามความจําเป็น 
11. การประเมินผล 
 11.1 สิ้นสุดการดําเนินงานประจําปงีบประมาณ 

       
 

  
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายชัยพันธ์ุ  กชกันพยันต์) 
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โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ     นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       1   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  4  ตัวบ่งชี้   4.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ
ส่งเสริมให้คิดเป็น และนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 70 ท่ีผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรและมีฐานะยากจน เม่ือนักเรียน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูง จึงเป็นภาระ
ท่ีหนักย่ิงของครอบครัวโดยบางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเองได้   
จากสภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้านของนักศึกษา เม่ือเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้จัดโครงการจ้างงานนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาทํางานพิเศษเพ่ือหารายได้ในเวาลาว่างจากการเรียน เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทํางาน 
มีโอกาสเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากอาชีพท่ีเหมาะสม 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการทํางาน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าของเงิน 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ : มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      5,000  บาท 

  - ค่าใช้สอย    15,000  บาท 

รวมงบประมาณ   20,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย  
- ค่าจ้าง 10 คน 15,000 15,000 
ค่าวัสดุ  
- อุปกรณ์การเกษตร 1 ชุด 5,000 5,000 
รวมงบประมาณ 20,000 บาท 

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
 10.1 นักเรียนมีโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน 
 10.2 เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 
11. การประเมินผล 
 11.1 แบบรายงานโครงการ 

      
 

   
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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โครงการส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายธํามรงค์  ตันภิบาล/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 5 ตัวบ่งชี้   5.1 – 5.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้เห็นความจําเป็นของการทําการวิจัย วัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการมีผลงานวิจัย การทําวิจัยเป็นการจัดการองค์ความรู้
ของครู ซ่ึงนํามาสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ และนํามาซ่ึงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียน การสอน และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมี
ความสําคัญย่ิงต่อการรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้คงอยู่ในระดับท่ีดีต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทุนสนับสนุนการทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
 5.2. เพ่ือให้เพ่ิมจํานวนโครงการวิจัย และผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ : 
  6.1.1 สนับสนุนผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทําการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง 
ๆได้อย่างเหมาะสม            
 6.2 เชิงปริมาณ :  
  6.2.1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ท่ีได้รับการพิจารณาจํานวน 3 เร่ือง 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    10,000   บาท 

รวมงบประมาณ   10,000  บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ และค่าตอบแทน  
-ตามรายการในโครงการย่อย 1 โครงการ 5,000 5,000 
-ตามรายการในโครงการย่อย 2 โครงการ 2,500 5,000 
รวมงบประมาณ 10,000 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาการวิจัยเพ่ือขอสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
 10.2 สนับสนุนการทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
  11.1 สรุปผลการดําเนินงาน 

   
 

  
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นายธํามรงค์  ตันภิบาล) 
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โครงการลงนามความร่วมมือ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ครู คศ.1/หัวหน้างานความร่วมมือ  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์  

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ สอศ. นโยบาย:   1  ยุทธศาสตร์:  1  

 มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐาน: :   1  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา คือ นวัตกรรมทางความคิด 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จะร่วม

ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจากการดําเนินการและมีคุณภาพจากการดําเนินการตามแนวคิดสะพานท้ัง 5 สาย และ

สถานศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามเป้าหมายของสถานประกอบการจะเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงาน ส่วน

การจะทราบว่าผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์หรือไม่นั้น สถานประกอบการท่ีเป็นผู้ใช้แรงงานคือตัวชี้วัด

สําคัญและค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอาชีวศึกษาท่ีมีปริมาณน้อย จะส่งผลต่อสถานประกอบการด้าน

แรงงานฝีมือในอนาคตอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้สอนโดยการให้ครูผู้ช่วย

ว่ิงสอนสถานศึกษาต่างๆ แทนการแก้ปัญหาโดยการยุบสถานศึกษา เพราะจะช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

และบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ปกครองในการหาสถานศึกษาให้แกบุตรหลาน  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้จากสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

 5.3 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้กับสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆได้มีโอกาสลงงนามความร่วมมือ 

  6.1.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาทักษะต่าง ๆ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 จํานวนของสถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆในการร่วมลงนามความร่วมมือ 

  6.2.2 จํานวนผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ความร่วมมือจากหน่วยงานสถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 

7. สถานท่ีดําเนินการ   หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    
2 ดําเนินการโครงการ    
3 สรุปโครงการ    

 

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   5,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  25,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  30,000   บาท 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 

 10.2 ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึนจาก

ความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 

 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ติดตามการดําเนินโครงการ 

 11.2 การรายงานผลโครงการต่อวิทยาลัยฯ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

             (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
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แผนงานโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 

โครงการฝึกอาชีพในพ้ืนท่ีห่างไกลถ่ิน ทุระกันดานพ้ืนท่ีชายแดนชายขอบ 

ปีงบประมาณ  2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพ้ืนท่ีถ่ินทุระกันดานท่ีห่างไกล มีความจําเป็นจะต้องพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน จึงมีความจําเป็นท่ี

จะต้องเสริมสร้างอาชีพเกษตรไว้รองรับ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในถ่ินทุระกันดาน 
 5.2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 150 คน  

 6.2. เชงิคุณภาพ 
6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําแนวทางในการทําอาชีพเกษตรเพ่ือพัฒนาความย่ังยืนของ

ชุมชนและสังคม 

7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ขออนุมัติโครงการ     
2.ประชุมคณะทํางาน     
3.ดําเนินโครงการ     
4.สรุปและรายงานโครงการ     
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

   - ค่าใช้สอย  10,750   บาท 
                         - ค่าตอบแทน  33,300   บาท 
                         - ค่าวัสดุ   45,000   บาท 

รวมงบประมาณ  153,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 รุ่น                          3,750  

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 รุ่น                 7,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 รุ่น   33,300  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ 1 รุ่น     45,000  

รวมงบประมาณ 153,300 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรู้แนวทางในการทําชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้  
 10.2 เกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆไปประกอบ

อาชีพได้ยังผลให้เพ่ิมผลผลิตได้เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร

และบุคคลท่ัวไปตามนโยบายรัฐบาลได้  

 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2. นําผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพ่ือแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                         หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษาปีงบประมาณ  2563   

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณไปสนับสนุนและส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน

ใกล้เคียงเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ืออบรมอาชีพการทําเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 
 5.2. เพ่ือให้เกษตรกรนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 25 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 

7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ขออนุมัติโครงการ     
2.ประชุมคณะทํางาน     
3.ดําเนินโครงการ     
4.สรุปและรายงานโครงการ     

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าใช้สอย  10,750   บาท 
                        - ค่าตอบแทน  11,100   บาท 
                        - ค่าวัสดุ               15,000   บาท 

รวมงบประมาณ  36,850   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารกลางวัน 1 รุ่น                          7,000  

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 รุ่น                 3,750  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 รุ่น   11,100  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ 1 รุ่น     15,000  

รวมงบประมาณ 36,850 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทําการเกษตรแบบผสมผสานได้ 25 คน 
 10.2 เกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆไปประกอบ
อาชีพได้ยังผลให้เพ่ิมผลผลิตได้เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร
และบุคคลท่ัวไปตามนโยบายรัฐบาลได้ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นําผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพ่ือแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                         หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 



104 

 
แผนโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน 

ปีงบประมาณ   2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร และการประมงเป็น

หลัก แต่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ  ทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรต่ํา 

ไม่คุ้มกับการลงทุนและค่าแรง  จึงตกอยู่ในภาวะมีหนี้สิน ท้ังยังไม่สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาหาความรู้มา

ปรับปรุงด้านการผลิตได้  ดังนั้นการช่วยเหลือปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการผลิต  โดยวิทยากรท่ีมีความรู้  ความ

ชํานาญเฉพาะสาขา ให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้นํา  และประชาชนท่ัวไป ท่ีมีความสนใจ  รวมท้ังกลุ่มบุคคลท่ีตก

งานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา  เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปพัฒนาอาชีพหรือเร่ิมอาชีพทางด้าน

การเกษตรต่อไปในอนาคตและยังรู้จักนําเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  

และประหยัด  ซ่ึงจะทําให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดพังงามีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงจะเป็น

ผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ืออบรมอาชีพการทําเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 
 5.2. เพ่ือให้เกษตรกรนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีตกงาน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  

ให้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทางการเกษตร 

 6.2  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในงานอาชีพท่ีทําอยู่  ท้ังในแง่

ปริมาณและคุณภาพ  สามารถพัฒนางานอาชีพใหม่จากความรู้ท่ีได้จากการสร้างงานสร้างอาชีพและสามารถยึดเป็น

อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ 

 6.3  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปรู้จักนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทาง

การเกษตรมากข้ึน 

 6.4  เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรมกลุ่มในการผลิตและจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 

 6.5  เพ่ือประสานความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในอันท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน 
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7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.ขออนุมัติโครงการ     
2.ประชุมคณะทํางาน     
3.ดําเนินโครงการ     
4.สรุปและรายงานโครงการ     

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าวัสดุ                          500,000   บาท 

รวมงบประมาณ  500,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ    500,000  

รวมงบประมาณ 500,000 บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1   สามารถสร้างงานสร้างอาชีพเกษตรกรและผู้สนใจได้ตามเป้าหมาย    500     คน 
 10.2  เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนําความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประกอบอาชีพยังผลให้
เพ่ิมผลผลิตและรายได้ เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปตามนโยบายของรัฐบาล 
 10.3  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกษตรกร และวิทยาลัย 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน 
12.2  ประเมินผลโครงการภายหลังและเสร็จสิ้นโครงการ 
12.3  ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 
                                                         หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส 

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชน 
ปีงบประมาณ  2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณไปสนับสนุนและส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน

ใกล้เคียงเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่

ผลผลิตของเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ืออบรมอาชีพการทําเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 
 5.2. เพ่ือให้เกษตรกรนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 25 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 

7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ          

2.ประชุมคณะทํางาน          

3.ดําเนินโครงการ          

4.สรุปและรายงานโครงการ          
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

                        - ค่าใช้สอย  25,000              บาท 

                        - ค่าวัสดุ    25,000              บาท 

  - ค่าตอบแทน        29,400   บาท 

รวมงบประมาณ     80,000             บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน 70 บาท 17,500 10 วัน 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 คน 30 บาท 7,500 10 วัน 

ค่าวัสด ุ     

-ค่าวัสดุ    25,000  

ค่าตอบแทน     

ค่าตอบแทนวิทยากร   29,400  

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปรรูปผลผลิตเกษตรได้ 25 คน 
 10.2 เกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆไปประกอบ
อาชีพได้ยังผลให้เพ่ิมผลผลิตได้เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร
และบุคคลท่ัวไปตามนโยบายรัฐบาลได้ 
 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
           11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นําผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพ่ือแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

                                                        หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 
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แผนโครงการฝึกอาชีพในสถานศึกษาปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณไปสนับสนุนและส่งเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน

ใกล้เคียงเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่

ผลผลิตของเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ืออบรมอาชีพการทําเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกร 
 5.2. เพ่ือให้เกษตรกรนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1.  ผู้เข้ารับการอบรมจํานวน 25 คน  

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 

7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ          

2.ประชุมคณะทํางาน          

3.ดําเนินโครงการ          

4.สรุปและรายงานโครงการ          
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

                        - ค่าใช้สอย    38,750              บาท 

                        - ค่าวัสดุ                           60,250              บาท 

  - ค่าตอบแทน    15,000              บาท 

รวมงบประมาณ  114,000            บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารกลางวัน 25 คน 70 บาท 19,250 11 วัน 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 25 คน/2มื้อ 30 บาท 16,500 11 วัน 

-ค่าดําเนินงาน   3,000  

ค่าวัสด ุ     

-ค่าวัสดุ    56,250  

-ค่าวัสดุสํานักงาน   4,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 75 ชม. 200 บาท/
ชม 

15,000  

รวมงบประมาณ 114,000 บาท  

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปรรูปผลผลิตเกษตรได้ 25 คน 
 10.2 เกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมทางด้านวิชาการละเทคโนโลยีใหม่ๆไปประกอบ
อาชีพได้ยังผลให้เพ่ิมผลผลิตได้เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกร
และบุคคลท่ัวไปตามนโยบายรัฐบาลได้ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
           11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นําผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพ่ือแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                 (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

                                                          หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้นปีงบประมาณ   2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดพังงา  ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและการประมงเป็นหลัก 

แต่ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน เนื่องจากประสบปัญหาหลายประการ  ทําให้มีผลผลิตทางการเกษตรต่ํา ไม่คุ้ม

กับการลงทุนและค่าแรง  จึงตกอยู่ในภาวะมีหนี้สิน ท้ังยังไม่สามารถส่งบุตรหลานให้ศึกษาหาความรู้มาปรับปรุงด้าน

การผลิตได้  ดังนั้นการช่วยเหลือปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการผลิต  โดยวิทยากรท่ีมีความรู้  ความชํานาญเฉพาะ

สาขา ให้การฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้นํา  เกษตรท่ีมีความสนใจ  และกลุ่มบุคคลท่ีตกงานเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศตกตํ่า  เพ่ือให้สามารถนําความรู้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาอาชีพหรือเร่ิมอาชีพทางการเกษตรต่อไปใน

อนาคตและยังรู้จักนําเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  ถูกต้อง  และประหยัด  ซ่ึงจะ

ทําให้เกษตรกรในจังหวัดพังงามีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงจะเป็นผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าเป็น

ปึกแผ่นต่อไป   

5. วัตถุประสงค์ 
          5.1 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลท่ีตกงาน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า  
ให้มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมทางการเกษตร 
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้มีโอกาสพัฒนาการศึกษา  มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ไปประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในงานอาชีพท่ีทําอยู่  ท้ังในแง่
ปริมาณและคุณภาพ  สามารถพัฒนางานอาชีพใหม่จากความรู้ท่ีได้จากการอบรมและสามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรือ
อาชีพเสริมได้ 
 5.3  เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักนําทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการเกษตรมากข้ึน 
 5.4  เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรรมกลุ่มกันในการผลิตและจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
 5.5  เพ่ือประสานความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในอันท่ีจะร่วมมือกันพัฒนาท้องถ่ิน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. ฝึกอบรมแก่เกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ  10  รุ่นๆละ  20  คน  รวมจํานวน  200 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้ 
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7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 พ.ศ.   2562 พ.ศ.   2563 

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.แต่งต้ังคณะกรรมการและ
การดําเนินการ 

 
 

  

2.ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับหน่วยงาน 

   

3.สํารวจความต้องการของ
ประชาชน 

 
   

  

4. จัดทําหลักสูตรและตาราง
การสร้างงานฯ 

   

5. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่างๆ 

   

6. จัดดําเนินการสร้างงานฯ 
 

    

7. สรุปและรายงานผลการ
สร้างงานฯ 

   

8. สรุปการดําเนินงานเม่ือ
ส้ินสุดโครงการและรายงาน 

   

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

                        - ค่าใช้สอย    38,750   บาท 

                        - ค่าวัสดุ     60,250   บาท 

  - ค่าตอบแทน    15,000   บาท 

รวมงบประมาณ  431,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 10 รุ่น 10,000 100,000  

ค่าวัสด ุ     

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10 รุ่น 20,000 200,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทนวิทยากร 10 รุ่น 11,100 111,000  

-ค่าจ้างเหมาค่าเบี้ยเล้ียงและพาหนะ 10 รุ่น 2,000 20,000  

รวมงบประมาณ 431,000 บาท  

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  สามารถฝึกอบรมเกษตรกรได้ตามเป้าหมาย     200     คน 
 10.2  เกษตรกรสามารถนําความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปประกอบอาชีพยังผลให้เพ่ิมผลผลิต
และรายได้ เป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการว่างงานให้แก่เกษตรกรและบุคคลท่ัวไป
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 10.3  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกษตรกร และวิทยาลัย 
 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
       12.1  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน 
       12.2  ประเมินผลโครงการภายหลังและเสร็จสิ้นโครงการ 
       12.3  ติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                  (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

                                                          หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 
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แผนโครงการจัดการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพ่ือสตรี  ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1    

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1     
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี      1  ตัวบ่งชี้   -    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษได้รับมอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดทําโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพในสังคมไทยโดยคํานึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมให้เกิดข้ึน แก่ประชาชนทุกกลุ่มซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศึกษาสาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณภาพชีวิตข้อ 4.1แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศกึษาและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ 2563 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพมาตรการ
ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
  ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจัดทําโครงการจัดการอาชีวะสูงวัยและอาชีวะเพ่ือ
สตรี เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสานให้กับกลุ่มผู้สูงวัยและกลุ่มสตรีเพ่ือเป็นอาชีพหลัก อาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ิมรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือสร้างอาชีพให้กับผู้สูงวัยและกลุ่มสตรี 
5.2 เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5.3 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ันคงต่อไปในอนาคต 

          5.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและสร้างทัศนคติท่ีดีแก่ผู้เข้าการฝึกอบรม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

           6.1.1.  เพ่ือท่ีผ่านการฝึกอบรมจํานวน 50 คน สามารถมีความรู้และสามารถนําไปประกอบ      
อาชีพได้ 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักศึกษาทุกระดับชั้น ครูอาจารย์และบุคลากรมีประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการ  

บูรณาการ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
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7. สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ขออนุมัติโครงการ          

2.ประชุมคณะทํางาน          

3.ดําเนินโครงการ          

4.สรุปและรายงานโครงการ          

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

                     - ค่าใช้สอย     30,000              บาท 

                     - ค่าวัสดุ     50,000  บาท 

  - ค่าตอบแทน         20,000  บาท 

รวมงบประมาณ   100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   30,000  

ค่าวัสดุ     

-ค่าวัสดุ    50,000  

ค่าตอบแทน     

-ค่าตอบแทน   20,000  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  
* ถัวเฉลี่ยจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพเสริมหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
            11.1.  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม 
 11.2 นําผลการประเมินเสนอทางวิทยาลัย ฯ เพ่ือแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
ต่อไป 

 

 

  ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                                                                (นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม) 

                                                         หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณหลักสูตร ระยะสั้น เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการทัศนศึกษาดูงานและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ประจําปี 2563 

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจํา 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   1     
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1 และ 2  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี       ตัวบ่งชี้      
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือ
ผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
มอบหมายให้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้
กําหนดให้ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาเป็นโครงสร้างของสถานศึกษา ดําเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ตามยุทธศาสตร์การมีงานทํา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้ประกอบการข้ึน เพ่ือสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการ และทัศนศึกษาดูงาน ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปใน
อนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะ เพ่ือการศึกษาและ
การเตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่  
 5.2  เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงตามท่ีเขียนแผนธุรกิจ นําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานไปดําเนิน
ธุรกิจสร้างงาน สร้างรายได้และเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้ 
 5.3  เพ่ือให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน นําความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาดูงานไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาพร้อมท้ังครูท่ีปรึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถนํา
ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาดูงานไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถดําเนินธุรกิจสร้างงานสร้างรายได้และเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคตได้ 
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           6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาท่ีดําเนินการธุรกิจ ครูท่ีปรึกษาธุรกิจ ได้เข้าศึกษาดูงานในสถานท่ีท่ีจะให้ความรู้
ในการดําเนินธุรกิจในอนาคตได้ 
 
7. สถานท่ีดําเนินการ    สถานประกอบการ    
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 
จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน
และการเตรียมพร้อมการเป็น
ผู้ประกอบการ 

        
 

   

3 รวบรวมข้อมูล      
4 สรุป/รายงานผล      

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   6,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  6,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   
- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  
- ของท่ีระลึก 2 ชุด 2,000 4,000  
- สมุดจดบันทึก 20 เล่ม 50 1,000  
รวมงบประมาณ 6,000 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 

 10.4 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะ และการเตรียมความพร้อมการเป็น

ผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 



119 

 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับภาค ภาคใต้  

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่ืองการมีงานทํา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน คือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 จากผลการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ ดังนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งกําหนดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 โดยกําหนดให้สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินฯ ในระดับภาค ภาคใต้. 
เตรียมความพร้อมนําเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเพ่ือการประเมินฯ ในระดับภาค ภาคใต้. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทําโครงการประเมินในระดับภาคใต้. เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1   เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้  
 5.2   เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสถานท่ี บรรยากาศให้มีความเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับต่างๆของการเข้ารับการ
ประเมิน 
 5.3   สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างเหมาะสม 
 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
 6.2   เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 ประชุมเตรียมการประเมิน      

3 
จัดโครงการเข้ารรับการ
ประเมินในระดับ อศจ. 

            

4 รวบรวมข้อมูล      
5 สรุป/รายงานผล      

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   1,600   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  23,400   บาท 
  รวมงบประมาณ  25,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- แฟ้มพลาสติก 50 แฟ้ม 20 1,000 
- กระดาษ A4 1 ลัง 600 600 
- ค่าเบี้ยงเลี้ยง 20 คน 25 14,400 
- ค่าท่ีพัก 5 ห้อง 800 4,000 
-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 

รวมงบประมาณ 25,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 10.4 มีการฝึกทักษะจัดนิทรรศการในการสร้างการผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 



122 

 
โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับ อศจ. ประจําปีการศึกษา 2563 

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่ืองการมีงานทํา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน คือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 จากผลการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ ดังนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งกําหนดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 โดยกําหนดให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ อศจ. เตรียม

ความพร้อมนําเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเพ่ือการประเมินฯ ในระดับ อศจ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึง
ได้จัดทําโครงการประเมินในระดับ อศจ. เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค ์อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1    เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ระดับ
ภาค ระดับชาติ  
 5.2   เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสถานท่ี บรรยากาศให้มีความเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับต่างๆของการเข้ารับการ
ประเมิน 
 5.3  สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างเหมาะสม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า  30 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
   
7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 ประชุมเตรียมการประเมิน      

3 
จัดโครงการเข้ารรับการ
ประเมินในระดับ อศจ. 

            

4 รวบรวมข้อมูล      
5 สรุป/รายงานผล      

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   12,850   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  1,500   บาท 
  รวมงบประมาณ  14,350   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 
- แฟ้มพลาสติก 50 แฟ้ม 20 1,000 
- กระดาษ A4 1 ลัง 600 600 
- หมึกพิมพ์ รุ่นOKI C332  สีดํา เหลือง ชมพู ฟ้า 4 หลอด 2,500 10,000 
- พลาสติกสอดใส้  5 รีม 50 250 
ค่าใช้สอย  
- อาหารว่าง 20 คนๆ ละ 25 บาท 1  ม้ือ 20 คน 25 500 
- อาหารเท่ียง 20 คนๆ ละ 50 บาท 1 ม้ือ 20 คน 50 1,000 

รวมงบประมาณ 14,350 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 10.4 มีการฝึกทักษะจัดนิทรรศการในการสร้างการผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มอบหมายให้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เร่ืองการมีงานทํา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและ
สร้างรายได้ระหว่างเรียน คือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 จากผลการดําเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับต่างๆ ดังนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งกําหนดการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 โดยกําหนดให้สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินฯ ในระดับชาติ เตรียม

ความพร้อมนําเสนอผลงาน จัดนิทรรศการเพ่ือการประเมินฯ ในระดับชาติ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้
จัดทําโครงการประเมินในระดับภาคชาติ. เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1    เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ  
 5.2    เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสถานท่ี บรรยากาศให้มีความเหมาะสม
กับการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับต่างๆของการเข้ารับการ
ประเมิน 
 5.3    สถานศึกษาได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา อย่างเหมาะสม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความรู้และทักษะในการดําเนินธุรกิจของตนเอง 
หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 ประชุมเตรียมการประเมิน      

3 
จัดโครงการเข้ารรับการ
ประเมินในระดับ อศจ. 

            

4 รวบรวมข้อมูล      
5 สรุป/รายงานผล      

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   1,600   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  23,400   บาท 
  รวมงบประมาณ  25,000   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- แฟ้มพลาสติก 50 แฟ้ม 20 1,000 
- กระดาษ A4 1 ลัง 600 600 
ค่าใช้สอย  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 คน 25 14,400 
- ค่าท่ีพัก 5 ห้อง 800 4,000 
-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 5,000 

รวมงบประมาณ 25,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีความพร้อมเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

 10.4 มีการฝึกทักษะจัดนิทรรศการในการสร้างการผู้ประกอบการ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่  

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตและ
พัฒนากําลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง 
ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม
ใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้
สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้สํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยได้
กําหนดให้ศนูย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาเป็นโครงสร้างของสถานศึกษา ดําเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์การมีงานทํา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นผู้ประกอบการขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อม
ในการเป็นผู้ประกอบการ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1    เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5.2    เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ท้ังภายในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 5.3    เพ่ือให้ครูซ่ึงทําหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาได้รับทราบแนวทางวิธีการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และ
สามารถติดตาม ควบคุม ดูแลอํานวยความสะดวกให้ความรู้ และให้คําปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 
 5.4    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เร่ืองการเขียนแผนธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต ได้ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  50 คน และครูท่ีปรึกษาธุรกิจและคณะกรรมการดําเนินงานในการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ได้แผนธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 10  แผนธุรกิจ 
7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค.
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผน
ธุรกิจสร้างทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ 

            

3 รวบรวมข้อมูล      
4 สรุป/รายงานผล      

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   10,500   บาท 
  - ค่าตอบแทน  24,000   บาท 

- ค่าใช้สอย  98,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  132,500   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 
- แฟ้มพลาสติก 50 แฟ้ม 20 1,000 
- ของท่ีระลึก 4 ชุด 1,500 6,000 
- กระดาษ A4 1 ลัง 600 600 
- กระดาษเกียรติบัตร 1 รีม 200 200 
- หมึกพิมพ์ รุ่นEpson L220 สีดํา เหลือง ชมพู ฟ้า 4 ขวด 300 1,200 
- แฟ้มใส่ผลงาน 10 แฟ้ม 50 500 
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ค่าใช้สอย  
- อาหารว่าง 65 คนๆละ 25 บาท 6 ม้ือ 65 คน 25 9,750 
- อาหารเท่ียง 65 คนๆละ50 บาท 3 ม้ือ 65 คน 150 9,750 
ค่าใช้สอยอื่นๆ  
- เงินรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 30,000 30,000 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล 25,000 25,000 
- เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล 20,000 20,000 
- รางวัลชมเชย 7 รางวัล 3,500 3,500 
ค่าตอบแทน  
- ค่าวิทยากร  3 คน 24,000 24,000 

รวมงบประมาณ 132,500 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสหารายได้ระหว่างเรียน 

 10.3 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 

 10.4 มีการฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการพัฒนาสํานักงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   1     

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1 และ 2  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี       ตัวบ่งชี้      

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือ

ผลิตและพัฒนากําลังคนท้ังในระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชาอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยมีการจัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
พัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่าง
แท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพและนํามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
มอบหมายให้สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพดําเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบ
วงจร โดยได้กําหนดให้ศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษาเป็นโครงสร้างของสถานศึกษา ดําเนินการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์การมีงานทํา มาตรการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานและสร้างรายได้
ระหว่างเรียน 

 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา
สํานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาข้ึน เพ่ือสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความ
พร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะ
เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ได้ต่อไปในอนาคต  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1    เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ และสามารถสร้างธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5.2    เพ่ือพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ท้ังภายในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 5.3    เพ่ือให้ครูซ่ึงทําหน้าท่ีครูท่ีปรึกษาได้รับทราบแนวทางวิธีการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และ
สามารถติดตาม ควบคุม ดูแลอํานวยความสะดวกให้ความรู้ และให้คําปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1     เชิงปริมาณ 
  6.1.1    นักเรียน นักศึกษา ท้ังระดับ ปวช. และ ปวส. พร้อมท้ังครูท่ีปรึกษา ได้ใช้สํานักงานเป็น
แหล่งเรียนรู้และทําการศึกษาหาความรู้ จํานวนไม่น้อยกว่า 100 คน 
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6.2     เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา และสามารถ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 
7. สถานท่ีดําเนินการ  ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ภาคเรียนท่ี 1      ปีการศึกษา 2563  
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค. 

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 
เตรียมงาน 

            

2 
จัดโครงการพัฒาสํานักงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 

            

3 รวบรวมข้อมูล      
4 สรุป/รายงานผล      

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   20,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ค่าป้าย สํานักงานศูนย์บ่มเพาะ 1 ป้าย 17,000 17,000 
- ค่าโฟมบอร์ด 3 ป้าย 1,000 3,000 

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.2 นักเรียน สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ 

 10.3 มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 การสังเกตความสนใจ 

 11.2 การประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา “แผนธุรกิจ…………………………………………………..” 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง 
2. ลักษณะโครงการ โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  

โครงการตามภาระงานประจํา 
� โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น มาตรการ งานประกันคุณภาพและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 งานประกันคุณภาพภายใน  มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียน
นักศึกษา เพ่ือนําความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงดําเนินการจัดทํา
โครงการส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา เสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
และได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ีย่ังยืนในอนาคต และมีความรู้ ความเข้าใจในการทําธุรกิจในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเสริมศักยภาพการเป็นนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ีย่ังยืนในอนาคต 
5.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทําธุรกิจในรูปแบบสร้างผูป้ระกอบการใหม่ 
5.4  เพ่ือส่งเสริมการทําธุรกิจในสถานศึกษา เป็นผลิตภัณฑ์  

 5.5 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด
ร่วมกันทําและร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
6.1.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทําธุรกิจในรูปแบบสร้างผู้ประกอบการใหม่
แบบครบวงจร จาํนวน 5 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ท้ังได้มีประสบการณ์
ด้านการประกอบอาชีพ ในลักษณะการทํางานเปน็หมู่คณะอย่างเสริมสร้างความสามัคค ี

7. สถานท่ีดําเนินการ  ณ อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 
ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

60 
พ.ย
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค
61 

ก.พ
61 

มี.ค
61 

เม.ย.
61 

พ.ค
61 

มิ.ย
61 

ก.ค
61 

ส.ค
61 

ก.ย. 
61 

1 ศึกษาข้อมูล     
2 ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง     
3 จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ

โครงการ 
    

4 ประชาสัมพันธ์ สํารวจคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย 

    

5 ดําเนินโครงการ     
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6 เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามผล

การดําเนินการ 
    

7 สรุปการดําเนินการ     
8 รายงานผลการดําเนินการ     

 
9.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในส่วนท่ีได้รับจากการ
จัดสรรเงินรางวัล ให้กับกลุ่มแผนธุรกิจ จํานวน 60,000 บาท 

หมวดรายจ่าย
รายการ 

จํานวนเงิน
หมายเหตุ 

งปม. บกศ. อุดหนุนฯ 
   
ค่าวัสดุ 
- วัสดุทีใช้ในการทําธุรกิจตามแผน 60,000.-

 
 

รวม 60,000.-   
 
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทําธุรกิจในรูปแบบสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
 2.  นักเรียน นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพท่ีย่ังยืนในอนาคต 
 3.  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทํา
และร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคค ี
 4.  ศักยภาพการเป็นนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ 
 5.  การทําธุรกิจในสถานศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนนักศึกษา 
11. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนนักศึกษา 
11.2  การสังเกต 
11.3  แบบรายงานผลโครงการ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 
               (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 
                                          หัวหน้างานศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ 
     
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: จะดําเนินการได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการงานฟาร์มยางพารา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  3.2   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2, 3 ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3, 3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ และมีทักษะ

ในการทํางานตลอดจนเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอน แบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้นแผนกวิชาสัตว

ศาสตร์มีโครงการงานฟาร์มไว้รองรับ เพ่ือฝึกทักษะและประสบการณ์ท่ีแท้จริง เพ่ือนําไปประกอบอาชีพได้   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการผลิตยางพารา 

 5.2 เป็นฟาร์มสาธิตให้เกษตรกรท่ีสนใจ 

 5.3 เพ่ือเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 มีฟาร์มยางพาราพันธ์ุดี จํานวน 7,560 ต้น 

  6.1.2 ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียน นกัศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ จํานวน 100 คน 

  6.2.2 บํารุงรักษาต้นยางให้ได้มาตรฐานตามอายุ จํานวน 7,560 ต้น 

  6.2.3 มีรายได้จากการจําหน่าย 400,000 บาท 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ      

2 ดําเนินการโครงการ      

3 สรุปโครงการ      
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -  บาท 

  - ค่าวัสดุ   83,760  บาท 

  - ค่าตอบแทน  127,360  บาท 

  - ค่าใช้สอย  108,000  บาท 

  รวมงบประมาณ  319,120  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   

- ปุ๋ยสูตร 20-8-20 80 ถุง 1,047 83,760  

ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างกรีดยาง 6,000 ต้น 18 108,000  

ค่าตอบแทน   

- ค่าจ้างกําจัดวัชพืช 7,560 ต้น 16 120,960 2 คร้ัง/ปี

- ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 80 ถุง 80 6,400  

รวมงบประมาณ 319,120 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out Puts) :  

1. ดูแลรักษาต้นยางพาราพันธ์ุดี จํานวน 7,560 ต้น 

  2. ฝึกทักษะให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรสนใจ 100 คน 

  3. มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต 400,000 บาท 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) :  

1. วิทยาลัยมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต 400,000 บาท 

2. สามารถดูแลรักษาต้นยางพาราให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและกรีดได้ 

ตามระยะเวลา 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สผ.1, สผ.2 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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โครงการงานฟาร์มทุ่งหญ้าร่วมปาล์มน้ํามัน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  3.2   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 1, 2, 6 ตัวบ่งชี้  1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5, 6.2, 6.4         

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยให้มีการเรียนการสอนวิชาชีพปาล์มน้ํามัน ในระดับ ปวช., ปวส. โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษาเป็น

ศูนย์กลาง ดังนั้นจึงต้องมีโครงการไว้รองรับ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง สามารถนํา

ความรู้ไปประกอบอาชีพได้   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ 

 5.2 วิทยาลัยมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ผลิตปาล์มน้ํามันได้ จํานวน 200,000 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 700,000 บาท 

  6.1.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ดูแลบํารุงรักษาสวนปาล์มน้ํามัน จํานวน 1,880 ต้น 

  6.2.2 เป็นแหล่งฝึกทักษะและประสบการณ์ แก่นักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ      

2 ดําเนินการโครงการ      

3 สรุปโครงการ      
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -  บาท 

  - ค่าวัสดุ   125,000  บาท 

  - ค่าตอบแทน  85,600  บาท 

  - ค่าใช้สอย  135,000  บาท 

  รวมงบประมาณ  345,600  บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   

- ปุ๋ยปาล์มใหญ่ 100 ถุง 1,000 100,000  

- หินคลุก 10 รถ 2,500 25,000  

ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างตัดปาล์ม 150,000 กก. 00.90 135,000  

ค่าตอบแทน   

- ค่าจ้างกําจัดวัชพืช 1,880 ต้น 25 47,000  

- ค่าจ้างตัดแต่งทางปาล์ม 1,700 ต้น 18 30,600  

- ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 100 ถุง 80 8,000  

รวมงบประมาณ 345,600 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out Puts) :  

1. ดูแลปาล์มน้ํามัน อายุ 8-19 ปี จํานวน 1,880 ต้น 

  2. นักเรียน นักศึกษา ฝึกปฏิบัติ ทักษะและประสบการณ์ด้านการปลูกปาล์มน้ํามัน 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) :  
1. มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต 700,000 บาท 

  2. นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์การปลูกปาล์มน้ํามัน จํานวน 100 คน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สผ.1, สผ.2 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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โครงการปลูกมะพร้าวน้ําหอม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2, 6 ตัวบ่งชี้   2.2, 2.3, 3.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
มะพร้าวน้ําหอม เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง ท่ีมีการปลูกเพ่ือจําหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศกันอย่าง

แพร่หลาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงเห็นความสําคัญในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ ท่ี

ส่งเสริมด้านเกษตรเพ่ือเป็นครัวโลก และเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตรและการท่องเท่ียว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

เกษตรของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรอีกด้วย   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ในการเพ่ิมศักยภาพภาค

การเกษตร 

 5.2 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้ําหอมของนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรท่ัวไป 

 5.3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังการทําการเกษตรตามพระราชดําริแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี 9 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของเทคนิคการผลิต

มะพร้าว ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ดูแลรักษามะพร้าวน้ําหอม จํานวน 300 ต้น 

  6.2.2 มีนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรท่ีสนใจเข้ามาเรียนรู้ จํานวน 200 คน/ปี 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ      

2 ดําเนินการโครงการ      

3 สรุปโครงการ      
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 

  - ค่าวัสดุ   3,920   บาท 

  - ค่าตอบแทน       -   บาท 

  - ค่าใช้สอย  9,920   บาท 

  รวมงบประมาณ  10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   

- ปุ๋ยสูตร 25-7-7 2 กระสอบ 980 1,960  

ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างกําจัดวัชพืช 600 ต้น 13 บาท/ต้น/ปี 7,800 2 คร้ัง/ปี

- ค่าจ้างใส่ปุ๋ย 2 กระสอบ 120 240  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ผู้สมัครได้เรียนรู้ เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ 

 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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โครงการงานฟาร์มสุกร 

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวศิริวรรณ เจียรศิริ /งานฟาร์ม/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      3.2   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.2, 2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ และมี

ทักษะในการทํางานตลอดจนเน้นให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดังนั้น แผนก

วิชาสัตวศาสตร์ มีโครงการงานฟาร์มสุกร ไว้ฝึกทักษะ และประสบการณ์ท่ีแท้จริงให้กับนักศึกษา ให้สามารถนํา

ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาฝึกทักษะ และประสบการณ์ในการเลี้ยงสุกร 

 2. เพ่ือเป็นฟาร์มสาธิตให้แก่นักศึกษา อศ.กช. และเกษตรผู้สนใจ 

 3. เพ่ือเป็นรายได้ของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :    

6.1.1. มีฟาร์มสุกรท่ีได้มาตรฐาน  

6.1.2. สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการเลี้ยง

สุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

 6.2.1. ฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรให้นักศึกษาจํานวน 6 คน 

           6.2.2. ผลผลิตได้จํานวน 5 ตัว 

7. สถานท่ีดําเนินการ ฟาร์มสุกร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ      

2 ดําเนินการโครงการ      

3 สรุปผลโครงการ      
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     31,870   บาท 

รวมงบประมาณ   31,870   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   
-ลูกสุกร 5 ตัว 2,000 10,000  

-อาหารช่วงน้ําหนัก 15 – 30 กก. 13 กระสอบ 500 6,500  

-อาหารช่วงน้ําหนัก 30 – 60 กก. 10 กระสอบ 470 4,700  

-อาหารช่วงน้ําหนัก 60 กก. จนจับขาย 15 กระสอบ 350 5250  

-วิตามินเสริม 7 ถุง 60 420  

-ค่าเวชภัณฑ์ 1 ชุด 1,000 1,000  

-ค่าซ่อมระบบนํ้าในเล้า 1 ชุด 4,000 4,000  
รวมงบประมาณ 31,870 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ฝึกทักษะการเลี้ยงสุกรให้กับนักศึกษา จํานวน 6 คน 

 10.2 ฝึกปฏิบัติทักษะสุกรสําหรับการแข่ง อกท. 

 10.3 บูรณาการเรียนการสอนเรื่องตัดแต่งซากสุกรขุนในรายวิชาการชําแหละสัตว์ 

 10.4 ฝึกความรับผิดชอบ และความเข้าใจในวิชาชีพของสัตรบาล 

 10.5 แหล่งวิจัยด้านการผลิตสุกร 

 10.6 มีรายได้จาการจําหน่ายผลผลิต 39,500 บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 นักศึกษามีทักษะ และความรับผิดชอบในการเลี้ยงสุกร 

 11.2 มีฟาร์มสุกรเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะ และสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และเกษตรท่ีสนใจ 

 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสางศิริวรรณ  เจียรศิริ) 
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โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจําหน่าย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียม/แผนกวิชาประมง/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      2 - 4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  1 - 2  ตัวบ่งชี้  1.1, 1.3, 2.3  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาน้ําจืดท่ีได้รับความนิยมเลี้ยงกันมาก ซ่ึงเป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย โตเร็ว ตลาดมีความ

ต้องการสูง สามารถเลี้ยงจําหน่ายเป็นรายได้ และฝึกทักษะประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุบาลลุกปลาน้ําจืดของ

นักศึกษาและเกษตรกร 
5. วัตถุประสงค ์
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้ําจืด 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ของเกษตรกรเกี่ยวกับการอนุบาลปลาน้ําจืด 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ : ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จํานวน 20,000 ตัว  

6.2 เชิงคุณภาพ : พันธ์ุลูกปลาดุกบิ๊กอุยท่ีมีคุณภาพพร้อมจําหน่าย 

 

7. สถานท่ีดําเนินการ โรงเพาะฟักปลาน้ําจืดแผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ      

2 ดําเนินการโครงการ      

3 สรุปผลโครงการ      

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              20,000   บาท 

รวมงบประมาณ  20,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
  - พันธ์ุลูกปลาดุกบิ๊กอุย 20,000 ตัว 0.75 15,000  

  - อาหารปลาดุกเบอร์ 1 4 กระสอบ 490 1,960  
  - ถุงพลาสติกขนาด 25*30 นิ้ว 4 ก.ก. 200 800  
  - สายยางรัดปากถุง 1 ก.ก. 200 200  

  - ออกซิเจน 3 ถัง 200 600  

  - สวิง 5 อัน 150 750  

  - ตะกร้าพลาสติก 10 ใบ 69 690  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จํานวน 20,000 ตัวละ 1.35 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 

 10.2 ลูกพันธ์ุปลาดุกบิ๊กอุยท่ีมีคุณภาพพร้อมจําหน่าย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงานผลโครงการประจําเดือนและสรุปผลโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                              (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม)  
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส) ประจําปีการศึกษา 2/2562 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม ครู คศ.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    4    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  4    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2 ตัวบ่งชี้  2.2, 2.3, 2.4    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง-พูด อ่านและเขียน ทําให้นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้ทางตรงจากห้องเรียนและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จะทําให้นักเรียน นักศึกษา

ได้รับความรู้สูงข้ึน และผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว ในการ

ฝึกฝนด้านการใช้ภาษาท่าทาง การพูด การสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการสืบทอดการปฏิบัติต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสต์มาส 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสนใจแสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรม 

 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านนันทนาการ 

 5.5 เพ่ือเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณีท้ังของไทยและตะวันตก 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงต่างๆบนเวที 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนน เข้าร่วมกิจกรรม 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการแสดงต่างๆบนเวที 

7. สถานท่ีดําเนินการ   หอประชุมใหญ่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      วันท่ี 25 ธันวาคม 2563   

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    

2 จัดกิจกรรมดังนี้:    

 
-ประกวดร้องเพลง

สากล 
            

 
-แข่งขันตอบคําถาม

ภาษาอังกฤษ 
            

 
-พูดนําเสนอสถานท่ี

ท่องเท่ียว 
            

 
-มุมสอยดาว

ภาษาอังกฤษ 
            

3 สรุปโครงการ    

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์  -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   10,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน  -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  -   บาท 
  รวมงบประมาณ  10,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ปากกาน้ําเงิน 10 กล่อง 216 2,160 
- ปากกาแดง 10 กล่อง 216 2,160 
- โบว์ตะกร้อ 16 ดอก 10 160 
- เทปเย่ือกาว 2 หน้า 18mm.*10 หลา M/G 18 ม้วน 20 360 
- สมุดโน้ตเล็ก 70 เล่ม 8  560 
- สมุดโน้ตใหญ่ 70 เล่ม 30 2,100 
- ชุดแต่งคริสต์มาส 7 ชุด 200 1,400 
- กระดาษห่อของขวัญ 40 แผ่น 15 600 
- ริบบิ้น 10 ม้วน 50  500 

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต ( Out puts ) :  
  10.1.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประเพณีท่ีถูกต้อง และเกิดค่านิยมท่ีดี 

  10.1.2 นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยด้านนันทนาการและมีความม่ันใจ 

  10.1.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้า

แสดงออก 

 10.2 ผลลัพธ์ ( Out comes ) :  
  10.2.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ประเพณีท่ีถูกต้อง และเกิดค่านิยมท่ีดี 

  10.2.2 นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยด้านนันทนาการและมีความม่ันใจ 

  10.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้  

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 
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โครงการเปิดประตูเรียนรู้วิชาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปวีณา  อยู่มะนะ    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  6    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 3 ตัวบ่งชี้   3.1, 3.3, 3.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ งานแนะแนวฯ  มีหน้า ท่ีแนะแนวการศึกษาต่อ ท้ังในวิทยาลัยฯ  และสถานศึกษาอ่ืน  ๆ                        

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้อํานวยการ ครูแนะแนว นักเรียน ตลอดจนผู้นําชุมชนต่าง ๆ ในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนเกษตรท่ีแท้จริงและได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศ สภาพการเรียนรู้ของวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพังงาและแหล่งศึกษาทางการเกษตรท่ีซ่ึงอาจประกอบการเกิดความคิดเพ่ือตัดสินใจในศึกษา

ต่อระดับสายอาชีพท่ีสูงข้ึนได้ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับ ผู้อํานวยการ ครูแนะแนว นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่เกิดทัศนคติท่ีดีใน

การเรยีนการสอนเกษตร 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนการสอนและการทําเกษตรกรรม 

 5.3 เพ่ือให้นักเรียนเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แท้จริงในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 5.4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

 5.5 เพ่ือให้ผู้นําชุมชนต่างได้ตระหนักและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพเกษตรและสาขาอ่ืน ๆในวิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคณุภาพ 
  6.1.1 นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากย่ิงข้ึน 

  6.1.2 นักเรียนเข้ามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากข้ึน 

  6.1.3 นักเรียนในระดับพ้ืนฐานในจังหวัดพังงา กระบี่ และภูเก็ต ประมาณ 200 คนเข้ามาทัศน

ศึกษา และเรียนรู้เชิงเกษตรได้ 

  6.1.4 ผู้นําชุมชนสามารถเข้าใจการเรียนการสอนและสามารถแนะนําต่อชุมชนเข้าใจการเรียน

การสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมาณ 20-30 คน 
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 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 สามารถทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงเกษตรมากข้ึน 

  6.2.2 นักเรียนสามารถเข้าใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากข้ึน 

  6.2.3 ผู้นําชุมชนสามารถแนะนําและเข้าใจการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พังงามากขึ้น 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      ธันวาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563  

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ท่ี กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต . ค . 

62 

พ . ย . 

62 

ธ . ค . 

62 

ม . ค . 

63 

ก . พ . 

63 

มี . ค . 

63 

เ ม . ย . 

63 

พ . ค . 

63 

มิ . ย . 

63 

ก . ค . 

63 

ส . ค . 

63 

ก . ย . 

63 

1 เสนอโครงการ      

2 
ดํ า เ นิ น ก า ร

โครงการ 
            

3 สรุปผลโครงการ      

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   5,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  25,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  30,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- วัสดุประกอบการดําเนินกิจกรรม  5,000 
ค่าใช้สอย   
- อาหารว่าง 500 กล่อง 35 17,500 
- อาหารกลางวัน 500 ชุด 15 7,500 

รวมงบประมาณ 30,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
 
 



151 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out puts) :  

1.สามารถแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการเรียนรู้

และแนวทางการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 10.2 ผลลัพธ์ (Out come)  

1.มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมากข้ึน นักเรียนท่ีเข้ามามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการ

สอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตรมากข้ึน 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2562 และ 1/2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปวีณา  อยู่มะนะ/งานครูท่ีปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน, 3 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ,        

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       3, 6, 7   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้   3.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีงานแนะแนวการศึกษาจัดหารอาชีพมีหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาต่อท้ังในวิทยาลัยฯและที่อ่ืน ๆ

นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่และผู้ปกครอง ให้รู้ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน 

และการดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการออก

กกลางภาคเรียนของนักศึกษา นักศึกษาได้รู้จักครู ท่ีต้องเรียนในรายวิชาและวิทยาลัยตลอดจนงานต่าง ๆ ท่ีนักศึกษา

ต้องติดต่อ  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียนท่ีเข้ามาใหม่ และผู้ปกครองเกิดทัศนคติท่ีดีในการเรียน

การสอนเกษตร 

 5.2. เพ่ือให้นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่-ผู้ปกครอง ได้รู้จักคณะผู้บริหาร ครู งานต่าง ๆ ในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา 

 5.3. เพ่ือให้ผู้ปกครอง ได้รู้จักการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1. นักเรียนท่ีเข้าใหม่ ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยฯ 

2. นักเรียนท่ีเข้าใหม่ ผู้ปกครอง สามารถเข้าใจและดํารงชีวิตในการเรียนการสอนในวิทยาลัย

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :  
1. สามารถทําให้นักเรียนท่ีเข้าใหม่ ผู้ปกครองได้รู้จักการเรียนการสอนในวิทยาลัยมากข้ึน  

  2. นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 

  3. นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่ ผู้ปกครอง รู้มีระเบียบวินัย และข้อกําหนดต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ  

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     10,000   บาท 

รวมงบประมาณ    10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าใช้สอย  
- อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 400 ชุด 25 บาท 10,000 

รวมงบประมาณ 10,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) :  

สามารถแนะนํา แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เข้าเรียน และผู้ปกครองวางใจให้บุตร

หลานเข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  
1. ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

2. ผู้ปกครองมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้  

11. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
สรุปผลโครงการ 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบปีการศึกษาท่ี 2562 วษท. พังงา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางปวีณา  อยู่มะนะ/งานครูท่ีปรึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  6  ตัวบ่งชี้   6.1, 6.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางานมีหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาต่อท้ังในวิทยาลัยฯและท่ีอ่ืน ๆ

นอกจากนี้ นอกจากนี้ยังต้องมีกิจกรรมให้แก่นักศึกษาท่ีจบออกไปท้ังท่ีศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึนและออกไปทํางาน 

เพ่ือให้นักศึกษารู้ถึงการปฏิบัติตนในการเรียน การสอนและออกไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง และปลูกฝังการรักสถาบัน จึงจําเป็นต้องมีการจัดกิจจกรมปัจฉิมนิเทศข้ึน  
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการจดักิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความรักและผูกพันกบัสถาบันการศึกษาท่ีจบ 

 2. เพ่ือปลูกฝังสายสัมพันธ์ท่ีดี และพร้อมจะนําสิ่งดี ๆ กลับมาสู่วิทยาลัยฯ 

 3. เพ่ือให้นักศึกษามีความสัมพันธ์รุ่นพ่ี น้องและสามัคคีร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาท่ีจบออกไปได้ทํางานศึกษาต่อได้ 100% 

6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทําให้นักศึกษาพร้อมท่ีจะจบออกไปอย่างม่ันใจ 

          2. สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ 

          3. นักศึกษาสามารถออกไปศึกษาต่อและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. สถานท่ีดําเนนิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  -ค่าวัสดุ     2,000   บาท 

- ค่าใช้สอย     2,500   บาท 

รวมงบประมาณ    4,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
- ของท่ีระลึก 2 ชุด 1,000 บาท 2,000 
ค่าใช้สอย  
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100  ชุด 25 บาท 2,500 
รวมงบประมาณ 4,500 บาท 

* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวการศึกษาต่อระดับสายอาชีพ  แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียน 

การสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และการปรับตัวในสถานศึกษาใหม่ได้ดีจนจบหลักสูตร 

 ผลลัพธ์ (Out comes): 
 1. มีนักเรียนเข้ามาเรียนต่อมาข้ึน 

 2. นักเรียนท่ีเข้ามาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเรียนการสอนใน

วิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 สรุปรายงานผลโครงการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ     งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            2   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3, 6  ตัวบ่งชี้   3.6, 3.7, 6.1, 6.4 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากรคือนักศึกษาท่ีเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. การจัดการ

เรียนการสอนยึดหลักคุณธรรมนํา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ ควบคู่

ไปกับค่านิยม 12 ประการ มีการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักสํานึกในบทบาทภาระหน้าท่ีของตนนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต บูรณาการ 3D คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและความเป็นไทย ด้านภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด ด้วยการฝึกแนวคิด และเสริมประสบการณ์ด้วยการจัด

กิจกรรมให้แก่ครูและนักเรียนนักศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดผลดีในการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นคนดีของสังคม 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือฝึกส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตประจําวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขยัน  ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีน้ําใจ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

5.4  เพ่ือฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมีผล  และรู้จักดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

5.5  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย 

5.6  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถดําเนิน

ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 90 คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     2,000   บาท 

  - ค่าใช้สอย    38,000   บาท 

รวมงบประมาณ   40,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 

2.  กระดาษปอน 10 แผ่น 20 200 

3.  กระดาษแข็งสี 10 แผ่น 20 200 

4.  ด้ายดิบ 3 ม้วน 80 240 

5.  ปากกาสีเมจิก 6 กล่อง 60 360 

ค่าใช้สอย  
1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จํานวน 5 ม้ือ 100 ชุด 20 10,000 

2.  ค่าจ้างประกอบอาหาร   จํานวน  7  ม้ือ 100 ชุด 40 28,000 

รวมงบประมาณ 40,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม จํานวน 90 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
      1   นักเรียนนักศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน  

      2   นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

      3   นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม 

      4   ครูได้มีโอกาสพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดในทางสร้างสรรค ์

      5   นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      6   นักเรียนมีการดําเนินชีวิตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย 

      7   นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุ้มกันและหลีกเลี่ยงจากเสพติด 

      8   นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดี 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการร่วมกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ         งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            6  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของชาวไทย คนไทยทุกคน

จะให้ความสําคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากตั้งแต่บรรพบุรุษสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีต้องทําหน้าท่ีให้ความรู้ อบรม สั่งสอน ปลูกฝังจิตสํานึก

แก่เยาวชนไทย ให้รู้จักรักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการจัดกิจกรรมและนํานักเรียน นักศึกษา 

บุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ซ่ึงจะ

ช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไปได้ในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 5.2  เพ่ือจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และนํานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทํากิจกรรมวัน

สําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ร่วมกับท้องถ่ิน และชุมชน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ังภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 คร้ัง 

      2.  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี  1  คร้ัง 

       3.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 คร้ัง 

      4.  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 คร้ัง 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ    25,000   บาท 

รวมงบประมาณ   25,000   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าป้ายไวนิล 16 ป้าย 1,000 16,000 

ค่าใช้สอย  
1.  ค่าจ้างทําพวงมาลา 3 ชุด 2,000 6,000 

2.  ค่าจ้างทําพระบรมฉายาลักษณ์ 1 ชุด 3,000 3,000 

รวมงบประมาณ  25,000 บาท 
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

 1.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัว 1 คร้ัง 

 2.  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนนี  1  คร้ัง 

  3.  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1 คร้ัง 

 4.  เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 1 คร้ัง 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
      บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ังภายในและ

ภายนอกวิทยาลัย 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  แบบประเมินการเข้าร่วม 
 
 
 

        ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 

                                (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ        งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2520 เปิดการเรียนการสอนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จน

ประสบความสําเร็จในอาชีพด้านการเกษตรมาตลอดระยะเวลา 39 ปี ถือได้ว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มี

ความสําคัญต่อบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบข้าง  

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการระลึกถึงความสําเร็จของวิทยาลัย จึงกําหนดให้วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวัน

คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงวันจัดต้ังจัดต้ังวิทยาลัย 

 5.2  เพ่ือเป็นการเชิดชูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ท่ีทําคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัย 

 5.3  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติ 

      2.  นักเรียน นกัศึกษา คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้ทราบประวัติ การจัดต้ังวิทยาลัยฯ 

      3.  ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ท่ีทําคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย  2  ราย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

     1.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     5,500   บาท 

  - ค่าใช้สอย     2,000   บาท 

รวมงบประมาณ    7,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ 9 ชุด 300 2,700 

2.  กระดาษทําเกียรติบัตร 5 รีม 200 1,000 

3.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 

4.  กรอบใส่เกียรติบัตร (ศิษย์เก่าดีเด่น) 2 ชุด 400 800 

ค่าใช้สอย  
1.  ค่าจ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ 9 ชุด 2,000 

รวมงบประมาณ 7,500 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาดีรับการเชิดชูเกียรติในการทํา

คุณประโยชน์ 

ด้านต่าง ๆ แก่วิทยาลัยฯ 

 2.  ศิษย์เก่าท่ีทําคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยได้รับการเชิดชูเกียรติ อย่างน้อย 2 ราย 

ผลลัพธ์ (Out comes):  
       1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกประวัติและการจัดต้ังวิทยาลัยฯ 

       2.  เกิดความรักสามัคคี  และความภาคภูมิใจในองค์การ 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการวันไหว้ครู 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ       งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมสําคัญท่ีนักเรียน นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติต่อครู อาจารย์ ผู้ซ่ึงประสิทธ์ิ 

ประสานวิชา ให้มีความรู้ ในการนําไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้สํานึกในพระคุณครู แสดงความรัก ความกตัญญูท่ีมีต่อครู ด้วย

จิตใจอันบริสุทธ์ิ และเป็นการสานความสัมพันธ์ ความผูกพันท่ีดีระหว่างครู และศิษย์ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญูท่ีมีต่อครู 

5.2  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของวิทยาลัย 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรัก ความกตัญญู ท่ีมีต่อครู 

      2.  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีค่านยิมแบบไทย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู จํานวน 200 คน (ท้ังนักศึกษาระบบปกติ และระบบ อศ.กช) 

7. สถานท่ีดําเนนิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     2,500   บาท 

  - ค่าใช้สอย     6,000   บาท 

  - ค่าตอบแทน     1,000   บาท 

รวมงบประมาณ    9,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 

2.  พวงมาลัย  7  สี 15 พวง 100 1,500 

ค่าใช้สอย  
1.  ค่าจ้างประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ 2 ชุด 1,500 3,000 

2.  ค่ารางวัลประกวดพานไหว้ครู 2 ประเภท 1,500 3,000 

ชนะเลิศ       700  บาท

รองอันดับ 1  500  บาท 

รองอับดับ 2  300  บาท 

ค่าตอบแทน  
1.  ค่าตอบแทนพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี 1 ราย 1,000 1,000 

รวมงบประมาณ 9,500 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  ร้อยละ  80  ของ นักเรียน นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครู 

ผลลัพธ์ (Out comes):  
       1.  นักเรียน นักศึกษา และครู มีความรู้สึก ความผูกพันท่ีดีต่อกัน 

      2.  นักเรียน นักศึกษาได้สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดีงามของวิทยาลัยต่อไป 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                       (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ        งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ศาสนาเป็นสิ่งสําคัญ เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ สอนให้ทุกคนกระทําแต่ความดี ละเว้นความชั่ว แต่การให้

ความสําคัญต่อศาสนาของเยาวชนไทยในปัจจุบัน นับวันย่ิงถอยห่างออกไป ในแต่ละปีจะมีวันสําคัญของชาวพุทธท่ี

พึงปฏิบัติ คือ วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา หรือวันพระใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งฤดูกาลเข้าพรรษา ดังนั้น

เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรม ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ผู้ซ่ึงเป็นเยาวชน

ไทย ให้มีจิตใจท่ีเชื่อมโยงกับศาสนา เพราะศาสนาจะช่วยขัดเกลาให้เรียน นักศึกษารู้ผิดชอบชั่วดี มีแนวทางในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันให้ห่างไกล และปลอดภัยจากอบายมุขท้ังปวง 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม 

 5.2เพ่ือปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 5.3 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา  โดยใช้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และมีจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.  ร้อยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :   

1.  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 คร้ัง 

 2.  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา   1 คร้ัง 

 3.  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   1 คร้ัง  

 4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จํานวน 90 คน  เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     3,000   บาท 

รวมงบประมาณ    3,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าเทียนพรรษา 1 คู่ 2,000 2,000 

2.  ค่าชุดสังฆทาน 1 ชุด 1,000 1,000 

รวมงบประมาณ  3,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ผลผลิต(Out puts):  

1.  จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา      1 คร้ัง 

 2.  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา  1 คร้ัง 

 3.  จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  1 คร้ัง  

 4.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จํานวน 90 คน  เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยใฝ่ธรรมะ 

ผลลัพธ์ (Out comes):  
1.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

และมีจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2.  ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 11.2  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ประเมินจากผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของ

นักเรียนนักศึกษา 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการราตรีไผ่สีทอง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ        งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี   6  ตัวบ่งชี้   6.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมราตรีไผ่สีทองเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง  เป็นการเชื่อมความ

สามัคคี ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีรุ่นน้องจัดงานเลี้ยงส่งรุ่นพ่ี ท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ดังนั้นหากมี

กิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง จะมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในสิ่ง

ท่ีดี ป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1   เพ่ือฝึกให้นักเรียนนักศึกษาแสดงออก 

5.2  เพ่ือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 5.3  เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ และความสามัคคี 

 5.4  เพ่ือเปน็การสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกันระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน 

      2.  เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง 

      3.  ลดปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดกิจกรรมราตรีไผ่สีทอง ปีการศึกษาละ  1  คร้ัง 

      2.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม  จํานวน  90  คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ     10,000   บาท 

รวมงบประมาณ    10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าวัสดุประกอบอาหาร 9,000  

2.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จํานวน  90  คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
       1.  ทําให้นักศึกษาท่ีจบออกไปเกิดความรักต่อสถานศึกษา 

       2.  ทําให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก  รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

       3.  ทําให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            1   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี   1  ตัวบ่งชี้  ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท้ังระบบปกติและระบบอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ดังนั้นเม่ือ

นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรท่ีวิทยาลัยกําหนด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงจัดพิธีรับมอบ

ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ ท่ีจบการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาท่ียังศึกษาอยู่เห็น

ความสําคัญของการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นเกียรติแก่นักเรียนนักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

 5.2  เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์ความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกัน 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

       1.  นักศึกษาเกิดความรักและรู้สึกดีกับสถาบัน 

      2.  เป็นการปลูกฝังความรักอันดี ระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร จํานวน 80 คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรอืขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      8,000   บาท 

  - ค่าใช้สอย      2,000   บาท 

รวมงบประมาณ    10,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 2,000 2,000 

2.  แผ่นป้ายแสดงความยินดี 1 ป้าย 500 500 

3.  กล้วยไม้ 5 มัด 200 1,000 

4.  กุหลาบ 10 มัด 300 3,000 

5.  เบญจมาศ 5 มัด 200 1,000 

6.  โอเอซีส 50 ก้อน 10 500 

ค่าใช้สอย  
-ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง 1 ม้ือ 100 ชุด 20 2,000 

รวมงบประมาณ 10,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts):  

      1.  จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 

      2.  นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เข้าร่วม จํานวน 80 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
      1.  นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาเกิดความรักต่อสถานศึกษา 

      2.  นักเรียนนัก ศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน   

      3.  นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษามีความภูมิใจ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                    (หัวหน้างานกิจกรรม) 

 



174 

 
โครงการBig  Cleaning  Day  ร่วมอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมโลก 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนกัเรียนนักศึกษา(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา) 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            3   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3, 6  ตัวบ่งชี้   3.8, 6.2   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   มนุษยชาติมีความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมโลกด้วยกันท้ังสิ้น  เพราะทุกชีวิตต้อง

อาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดําเนินชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ทุกชีวิต  จําเป็นต้องพ่ึงพาสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา 

แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจํากัด  และทิศทางการพัฒนาประเทศต่าง ๆท่ัวโลก  มุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนา

เศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม จึงทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายนําไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในท่ีสุด ซ่ึง

ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามกาดํารงชีวิตของมนุษย์ในรูปวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเป็นสถานศึกษาหนึ่งท่ีเล็งเห็นความสําคัญจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกฝัง

จิตสํานึกเสริมสร้าง และสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้รู้จักใช้อย่างรู้คุณค่า ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้

น่าอยู่ต่อไปในอนาคต 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือปลูกคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสํานึกรักใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.2  เพ่ือร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาและให้ความต่ืนตัวเกี่ยวกับวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม 

5.3  เพ่ือสนองนโยบายพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 

5.4  เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

6.1.1 บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    มีจิตสํานึกในการ ดําเนินชีวิต

ว่าเป็นหน้าท่ีของทุก ๆคน  ท่ีจะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

  
6.2 เชิงปริมาณ :  

6.2.1 คณะครู  เจ้าหน้าท่ี และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จํานวน  100 คน   

7. การดําเนินงานกิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
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       3.  ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2563 

           7.3 สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถํ้า  อําเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.    อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ…………….. 
  - ค่าวัสดุ         1,000        บาท 

  - ค่าใช้สอย        4,000        บาท 

   รวมงบประมาณ        5,000        บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 

ค่าใช้สอย  
1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง 

จํานวน 2 ม้ือ 

100 ชุด 20 4,000 

รวมงบประมาณ 5,000  บาท
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

1.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จํานวน 100 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
1.  ครู เจ้าหน้าท่ี นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสํานึกดีรัก และร่วมใส่ ใจสิ่งแวดล้อม 

2.  สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีสวยงาม รอบบริเวณภายนอกและภายในสะอาด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 

(หัวหน้างานกิจกรรมฯ) 
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โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ       งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            2   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  6  ตัวบ่งชี้   6.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่ง ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ออก

กําลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดซ้ือวัสดุเพ่ือ

ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกําลังกาย 

5.2  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5.3  เพ่ือคัดนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาอําเภอ จังหวัด อาชีวะเกมส์ และอื่น ๆ 

5.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะ โดยการจัดแข่งขันกีฬาภายใน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

บุคลากรทุกฝ่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีจิตสํานึกในการ ดําเนินชีวิตว่าเป็นหน้าท่ีของทุก 

ๆ คนท่ีจะต้องร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน   1  คร้ัง 

      2.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด   1  คร้ัง 

      3.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีอาชีวะเกมส์   1  คร้ัง 

      4.  ครู อาจารย์ คนงาน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน  120  คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      7,900   บาท 

  - ค่าใช้สอย     13,100   บาท 

รวมงบประมาณ    21,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 1,000 1,000 

2.  ปูนขาว 50 ถุง 30 1,500 

3.  ขนม (รางวัล) 6 ชุด 500 3,000 

4.  น้ํามันมวย 5 ขวด 80 400 

5.  อุปกรณ์กีฬา 2,000 

ค่าใช้สอย  
1.  ค่าจ้างประกอบอาหารว่าง จํานวน 2 ม้ือ 120 ชุด 20 4,800 

2.  ค่าจ้างประกอบอาหารเท่ียง จํานวน 1  ม้ือ 120 ชุด 40 4,800 

3.  ค่าเช่าเต็นท์ 5 หลัง 700 3,500 

รวมงบประมาณ 21,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดการแข่งขันกีฬาภายใน  1 คร้ัง 

      2.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีจังหวัด  1 คร้ัง 

      3.  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชวีเกมส์  1 คร้ัง 

      4.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม  จํานวน 120 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
      1.  ทําให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

      2.  ทําให้นักศึกษามีทักษะทางการกีฬา 

      3.  ทําให้นักเรียนนักศึกษามีน้ําใจเป็นนักกีฬา 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรม อกท.หน่วยพังงา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ        งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2, 3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            1, 2, 3, 4  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  5, 6  ตัวบ่งชี้       5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรม อกท.เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้นําและส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมท่ีสามารถทําให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นผู้นําและผู้

ตามที่ดีซ่ึงเป็นรากฐานสร้างคนสู้งานในสังคมและประเทศชาติต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 5.2  จัดกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 

 5.3  จัดกิจกรรมวิชาการภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 5.4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ 

1.  สามารถปลูกฝังให้ให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงสามารถเป็นผู้นําและปฏิบัติตนตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

 2.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพ  ด้านกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างวิทยาลัย  

 3.  สามารถสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านการเรียนสาขาเกษตร 

 6.2 เชิงปริมาณ 
 1.  จัดการประชุมวิชาการระดับหน่วย ปีการศึกษาละ   จํานวน  1  คร้ัง 

 2.  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต้  จํานวน  1  คร้ัง 

 3.  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  จํานวน  1  คร้ัง 

 4.  ดําเนินกิจกรรมภายในหน่วย และชมรม  จํานวน  4  ชมรม 
 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      95,000   บาท 

  - ค่าเช่า         5,000   บาท 

รวมงบประมาณ   100,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ค่าพันธ์ุไม้ 15,000 

2.  ค่าหนังสือท่ีระลึก 4,000 

3.  วัสดุฝึกซ้อมทักษะ ภาค ชาติ 66,000 

4.  วัสดุจัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย 10,000 

ค่าเช่า  
1.  ค่าเช่าเต็นท์ 5,000 

รวมงบประมาณ 100,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     10.1  ผลผลิต  (Out puts):  

นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในรายวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงค์และผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

     10.2  ผลลัพธ์ (Out comes):  
 1.  เลื่อนระดับสมาชิก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 10 คน 

 2.  ดําเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบ  4 ชมรม 

3.  จัดงานประชุมวิชาการระดับหน่วย  1 คร้ัง 

4.  ร่วมงาน อกท.ระดับภาค   1 คร้ัง 

5.  ร่วมงาน อกท.ระดับชาติ   1 คร้ัง 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ผลการประเมินหน่วยอกท.ดีเด่น  

 11.2  ผลการเลื่อนระดับสมาชิก อกท. แต่ละระดับ  

 11.3  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ประกวดแสดง ในงานประชุมวิชาการ 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ          นางจินตนา  ศิริธรรม    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท่ี      3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ยุทธศาสตร์ท่ี      2      
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา     ตัวบ่งชี้ท่ี       3   
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัในระบบการศึกษา ปัจจุบัน
สถานศึกษาแห่งใด ท่ีสามารถทําให้นักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทําให้การดําเนินงานการเรียนการ
สอนของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยจะของปัญหาสุขภาพ  ให้แก่ ครู  เจ้าหน้าท่ี 
และนักเรียน นักศึกษา คือ เวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์ ท่ีจําเป็นเพ่ือใช้สําหรับให้บริการ เม่ือเกิดอาการ
เจ็บป่วยและได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะรักษานักเรียนและบุคลากรท่ีเจ็บป่วยเบื้องต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2  เพ่ือให้มีเวชภัณฑ์เพียงพอท่ีจะรักษาผู้ท่ีดูเจ็บป่วยได้ 

5.3  เพ่ือให้มีวัสดุทางการแพทย์ในการพยาบาลเบื้องต้น 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1  เชงิปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียนและบุคลากรหอพัก จํานวน 100 คน มียาและเวชภัณฑ์ใช้อย่างเพียงพอ 

  6.1.2  จํานวนเวชภัณฑ์ต้องมีไม่น้อยกว่า 20 ชนิดเวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและ

พอเพียงต่อการรักษา   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เวชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและพอเพียงต่อการรักษา 
7.  สถานท่ีดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อดุหนุน  บกศ. อื่น ๆ.................. 

  - ค่าวัสดุ..................     8,000 ..................บาท 

       รวมงบประมาณ..................8,000..................บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ยาแก้ปวดประจําเดือน พอนสแตน 
500 มล. 

50 เม็ด 5 250  

ยาธาตุน้ําขาวตรากระต่ายบิน 12 ขวด 38 456  
น้ํามันมวย 120 cc 6 ขวด 60 360  
ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด 12 ขวด 45 540  
ยาอมแก้เจ็บคอ 12 ซอง 25 300  
Amoxy 500 mg แผงละ10 เม็ด 6 แผง 40 240  
พาสเตอร์ยา 3 กล่อง 55 165  
ยาล้างตา 6 ขวด 49 294  
ยาหอมตรา 5 เจดีย์ 20 ขวด 14 280  
ยาแก้ไอตราเสือดาว 15 ขวด 21 315  
เค้าเตอร์เพนคูลเล็ก 6 หลอด 59 354  
ยาหม่องตราลิงถือลูกท้อ 10 ตลับ 20 200  
เบตาดีน 12 ขวด 35 420  
ยาดมตราโป๊ยเซียน 12 หลอด 20 240  
คาลามายด์ 6 ขวด 45 270  
ผ้าปิดแผลขนาด 2 นิ้ว 12 กล่อง 10 120  
ครีมทาแก้ไฟไหม้ 3 หลอด 50 150  
ผ้ายืดกันเคล็ด 6 ม้วน 30 180  
แอลกอฮอล์ 16 ขวด 16 256  
ผ้าปิดจมูก 17 กล่อง 120 2,040  
ยาแก้ภูมิแพ้ขวดเล็ก 12 กระปุก 30 360  
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สําลีแผ่น 6 ห่อ 35 210  

รวมงบประมาณ 8,000  บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
  10.1 มีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 50  คน 

  10.2 มีเวชภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์เบื้องต้นเพียงพอต่อวิทยาลัย ฯ  

10.3 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าท่ี  ได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

11. การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถามผู้รับบริการ 

  

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

            (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ประจําปี 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ      นางจินตนา ศิริธรรม /ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  1  ตัวบ่งชี้   1.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการตรวจสุขภาพของนักศึกษาของวิทยาลัยมีความสําคัญอย่างย่ิง เพราะครู นักศึกษาและ
ผู้ปกครองจะได้ทราบว่านักศึกษาคนใดมีปัญหาในเร่ืองสุขภาพบ้าง เพ่ือแต่ละฝ่ายจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพ เม่ือมี
ปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน และเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง การมีสุขภาพดีจะทําให้นักเรียนและนักศึกษาเรียน
อย่างมีความสุข และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ นักเรียน และผู้ปกครองหันมาสนใจในเร่ืองสุขภาพ งานพยาบาลจึง
จัดทําโครงการตรวจสุขภาพ ภายใน วิทยาลัยข้ึน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้นักเรียนนกัศึกษาให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 5.3  เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักเรียนนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี 
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท่ีดี 
  6.2.3 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     2,300   บาท 

รวมงบประมาณ    2,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าอาหารว่าง 100 20 2,000  

ค่าป้ายไวนิล 1 300 300  

รวมงบประมาณ 2,300 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

     
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  

 10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

 10.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ       นางจินตนา  ศิริธรรม /ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            5   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี    3  ตัวบ่งชี้   3.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากการตรวจสุขภาพของครูและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัยมีความสําคัญอย่างย่ิงเพราะองค์กรใดมี

บุคลากรที่มีสุขภาพดีถ้วนหน้า จะทําให้การทํางานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข       

และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรหันมาสนใจสุขภาพของตัวเอง งานพยาบาลจึงจัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปี

ภายในวิทยาลัยข้ึน เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับครูและเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย งานพยาบาลจึงได้ประสาน

ให้ทางโรงพยาบาลส่งเจ้าหน้ามาให้บริการแก่บุคลากรท่ีวิทยาลัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพังงา 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้บุคลากรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 5.2  เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 5.3  อํานวยความสะดวกแก่บุคลากรไม่ต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีโรงเรียน 

 5.4  เม่ือเกิดปัญหาสุขภาพจะได้แก้กันได้ทันเวลา 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะครู 30 คน 

   6.1.2 คนงาน และเจ้าหน้าท่ี จํานวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี 
  6.2.2 ครู และเจ้าหน้าท่ีของวิทยาลัย มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี 
  
  6.2.3 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     2,300   บาท 

รวมงบประมาณ    2,300   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

1. ค่าอาหารว่าง 100 20 2,000  

2. ค่าป้ายไวนิล 1 300 300  

รวมงบประมาณ 2,300 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

    
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ครูและเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ  

 10.2 ผู้รับบริการไม่เสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

 10.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการ To Be Number One ประจําปี 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ        งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            2, 6   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3, 6  ตัวบ่งชี้         3.6, 3.7, 6.3  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้กําหนด

กลยุทธ์ขับเคล่ือนโครงการ โดยจัดการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประเภทต่างๆ ภายใต้ชื่อ

งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One” ท้ังในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค

และระดับประเทศเป็นประจําทุกปี การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็น

ศูนย์กลาง บนพ้ืนฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 

กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็น ช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่  โดยมีหลักดําเนินการดังนี้ ส่งเสริมการแสดงความสามารถ 

กล้าคิด  กล้าทํา  กล้าแสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจใช้สื่อดนตรี  กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และ

กระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน  สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซ่ึงเป็น

ภูมิคุ้มกันท่ีสําคัญสําหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดใช้หลักการดําเนินงาน “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” 

สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมท่ีสนใจ  สร้างสุขและเกิดสุข  สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER  ONE  

ท่ีมีศักยภาพจะทําให้การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและย่ังยืน 

โดยการดําเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

“วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม  เป็นหนึ่ง โดยไม่พ่ึงยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ  

สามารถดํารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด เพ่ือป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด” โดยการ

ดําเนินงานใช้วิธีบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ให้เป็นไป

ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ก่อเกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในการ

ดําเนินงานให้เป็นรูปธรรม มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน

ตามพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ   การสนับสนุนการดําเนินงาน To Be Number One 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม To Be Number One ของสถานศึกษา 

5.2  เพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก 
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5.3  เพ่ือสร้างกระแสค่านิยมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

5.4  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 

5.5  เพ่ือสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

       1.  เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

       2.  เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาท้ังจากตนเองและกลุ่มเพ่ือนได้ 

  3.  เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 

       4.  เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยการสนับสนุนของสังคม 

 6.2 เชิงปริมาณ :  
1. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จํานวน 90 คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    

2 ดําเนินการโครงการ    

3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      300   บาท 

รวมงบประมาณ     300   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300 

รวมงบประมาณ 300 บาท 
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

      2.  เยาวชนมีประสบการณ์ และมีทักษะสามารถแก้ปัญหาท้ังจากตนเองและกลุ่มเพ่ือนได้ 

      3.  เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 

      4.  เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ได้โดยการสนับสนุนของสังคม 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
นักศึกษาสามารถนําประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและบูรณาการกับ

การเรียนรู้ในห้องเรียนได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

  
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                       (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิต 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจินตนา  ศิริธรรม/งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            1   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี    3  ตัวบ่งชี้   3.6, 3.7   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิตใน

ระดับ ปวช. มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ 1 ห้องพัก 

วิทยาลัยได้อํานวยความสะดวกยกเว้นค่าใช้จ่ายห้องพัก รวมถึงระบบการใช้ไฟฟ้า และน้ําประปา ฉะนั้นการท่ีได้มี

การส่งเสริมฝึกวินัยให้มีความรับผิดชอบ มีความประหยัด จะเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ใส่ใจในคุณค่าขอพลังงานต่อ

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม และยังเป็นการร่วมลดภาวะโลกร้อน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือฝึกแนวคิดการปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย มีน้ําใจ ให้แก่นักเรียน 

5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

5.4  เพ่ือฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน มีเหตุมีผล และรู้จักดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

5.5  เพ่ือเป็นการร่วมรณรงค์ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในการ

อยู่ร่วมกันในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 6.2 เชิงปริมาณ : หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จํานวน 2 

แห่ง (หอพักนักเรียนชาย จาํนวน 1 แห่ง หอพักนักเรียนหญิงจํานวน 1 แห่ง) 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      300   บาท 

รวมงบประมาณ     300   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300 

รวมงบประมาณ 300 บาท 
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลผลิต(Out puts):  
1. นักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 40 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
1.  มีการร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพ่ือชีวิต 

2.  นักเรียน นักศึกษา มีความจิตสํานึกในการร่วมกันประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตร

ปฏิรูปเพ่ือชีวิต 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการประกวดห้องพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจินตนา  ศิริธรรม/งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            1  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3, 6  ตัวบ่งชี้   3.6, 3.7, 6.4  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้มีการจัดหอพักให้แก่นักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิตใน

ระดับ ปวช. มีการระบบการดูแลโดยแบ่งให้นักเรียนอยู่ตามห้องพักตามอัตราส่วน นักเรียน 4 คนต่อ 1 ห้องพัก การ

ส่งเสริมโดยยึดหลักคุณธรรมนํา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ มีการ

สร้างองค์ความรู้เพ่ือให้นักเรียนตระหนักสํานึกในบทบาทภาระหน้าท่ีของตนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมด้วยการประกวดแข่งขันเป็นวิธีการหนึ่งซ่ึงเปิดโอกาส

และเสริมสร้าง กระตุ้น ให้กําลังใจ อันนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองและองค์กร 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือฝึกแนวคิดการปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมนํา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย 

สุภาพ สะอาด สามัคค ีมีน้ําใจ  

5.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม  

5.4  เพ่ือฝึกการใช้วิตอย่างประมาณตน  มีเหตุมีผล  และรู้จักดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัย 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงคุณภาพ :  

นักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในโดยยึดหลักคุณธรรมนํา 8 

ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ มีการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้เรียน

ตระหนักสํานึกในบทบาทภาระหน้าท่ีของตนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ :   

หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จํานวน 2 แห่ง (หอพักนักเรียน

ชาย จํานวน 1 แห่ง หอพักนักเรียนหญิงจํานวน 1 แห่ง) 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ      300   บาท 

รวมงบประมาณ     300   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.  ป้ายไวนิล 1 ป้าย 300 300 

รวมงบประมาณ 300 บาท 
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพ่ือชีวิตเข้าร่วมโครงการ จํานวน 40 คน 

 ผลลัพธ์ (Out comes):  
1.  นักเรียนมีการร่วมพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพ่ือชีวิต 

2.  นักเรียนมีความจิตสํานึกในการร่วมกันดูแลรักษาและพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพ่ือชีวิต 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

                          

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   หัวหน้างานกิจกรรม  / งานกิจกรรม  / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     3  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี            5   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี    3  ตัวบ่งชี้   3.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนท่ีเติบโตขึ้นเป็นกําลัง

ของชาติในวันข้างหน้า และเพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา

ความคิด มีความขยันหม่ันเพียร และซ่ือสัตย์สุจริต 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเห็นความสําคัญของการเรียน 

 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทํากิจกรรมร่วมกัน และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงากับประชาชนในท้องถ่ิน 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เด็ก และเยาวชน จํานวน 100 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ส่งเสริมให้เด็กเห็นความสําคัญของการเรียน 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย     3,000   บาท 

รวมงบประมาณ    4,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าใช้สอย     

1. ค่าอาหารว่าง 100 300 3,000  

2. ค่าป้ายไวนิล 1 300 1,000  

รวมงบประมาณ 4,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

    
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 เด็กได้มีความรู้ความสามารถ และการแสดงออกให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย  

 10.2 เด็กมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 

 

 

 

    ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 

                     (หัวหน้างานกิจกรรม) 
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โครงการวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางจินตนา  ศิริธรรม     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1 และ 3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     2  ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เยาวชนเป็นวัยแห่งการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก 

หากได้รับการเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ในการดําเนินชีวิต จะทําให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากสภาวะของ

สังคมปัจจุบันเยาวชนได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยี ขาดการคิด ไตร่ตรอง ชอบลองผิด   ลองถูก ประกอบกับเป็นวัย

เจริญพันธ์ุ ทําให้ขาดการยับย้ังในการป้องกันตนเองต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยอันยังไม่สมควร 

การสร้างองค์ความรู้ จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติท่ีถูกต้อง

เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ อันจะนําไปสู่พฤติกรรมทางเพศอย่างปลอดภัย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกันโรค 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ผู้เรียน 70% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ 

และการป้องกัน 

  6.1.2 ร้อยละ 70% ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียนมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกัน 

  6.2.2 นักเรียนมีทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และการป้องกัน 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา    พฤศจิกายน 2562   

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 

62 

พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 

ม.ค. 

63 

ก.พ. 

63 

มี.ค. 

63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 

มิ.ย. 

63 

ก.ค. 

63 

ส.ค. 

63 

ก.ย. 

63 

1 วางแผนการดําเนินงาน             

2 
ติดต่อวิทยากร  

(สาธารณสุขจังหวัด) 
            

3 ดําเนินการจัดอบรม             

4 ประเมินผล/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ     800   บาท 
  - ค่าตอบแทน  1,800   บาท 
  - ค่าใช้สอย  1,800   บาท 
  รวมงบประมาณ  4,400   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ 
จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ  
- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 800 800 
ค่าใช้สอย   
- อาหารว่าง 90 คน 20 1,800 
ค่าตอบแทน   
- ค่าวิทยากร 1 คน 1,800 1,800 

รวมงบประมาณ 4,400 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความรู้เร่ืองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และวิธีการป้องกัน 

 10.2 นักเรียนมีโอกาสลดความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคทางเพศ 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบสอบถาม 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการจัดการฝึกงานภายนอกประจําปีการศึกษา 2563 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ    นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    1,2,3   

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      1,2,3,4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  1,2  ตัวบ่งชี้  1.2, 2.5   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตร ปวช.2556 

และหลักสูตร ปวส.2557 โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ เพ่ือผลิต

และพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

จึงได้จัดทําโครงการนี้ข้ึน เพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการท้ัง 2 ภาคเรียนตามความ

เหมาะสมกับสาขางานท่ีวิทยาลัยเปิดสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
     5.1. เพ่ือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอกประจําปีการศึกษา 2563 

     5.2. เพ่ือประสานงานกับสถานประกอบการ 

     5.3. เพ่ือนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

     5.4. เพ่ือวัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 
6. เป้าหมายและตัวชี้สําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ  
  6.1.1. นักศึกษาได้ไปฝึกงานภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ 

                  6.1.2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝึกงานครบทุกคน 

6.1.3. สามารถสร้างความเข้าใจและชี้แจงกฎระเบียบกติกาและข้อมูลต่าง ๆ ในการฝึกงานให้แก่

นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1. นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 จํานวน 46 คน 

                   6.2.2. นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 จํานวน 91 คน 

        6.2.3. สถานประกอบการประมาณ 12 แห่ง 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา, สถานประกอบการ 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

   ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อ่ืน ๆ   

  - ค่าใช้สอย  10,700   บาท 

รวมงบประมาณ  10,700   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ 
จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ

ค่าใช้สอย   
- ค่าอาหารกลางวันคณะครูและนักศึกษา กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 70 50 3,500

- ค่าอาหารว่างคณะครูและนักศึกษากิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกงาน 70*2 15 2,100

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 60 85 5,100

รวมงบประมาณ 10,700 บาท
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 
 - สามารถจัดการฝึกงานให้กับนักศึกษาได้จํานวน 35 คน 

 - จัดกิจกรรมการฝึกงาน เช่นการปฐมนิเทศ การสัมมนาและการนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้ครบทุกสถาน

ประกอบการ 

 ผลลัพธ์ (Out comes) 
 - สามารถนิเทศนักศึกษาฝึกงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกงานของนักศกึษาได้ 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล) 
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  จรูญศรีสวัสด์ิ/แผนกวิชาพืชศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  6  ตัวบ่งชี้   6.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดําริบางประการเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็ก

เห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปีติท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ

อบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเองจะทําให้เด็กเกิดความเครียด 

ซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้น้อมนําพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดต้ังงาน“สวน

พฤกษศาสตร์์โรงเรียน” เพ่ือเป็นสื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนใกล้ชิดกับพืชพรรณ 

เห็นคุณค่า ประโยชน์ความสวยงามอันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป เกิดความรัก หวงแหนและรู้

จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน จึงได้จัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป 

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ http://www.rspg.or.th/) 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร 

 5.2. จัดทําป้ายข้อมูลพรรณไม้ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดทําป้ายข้อมูลพรรณไม้ในวิทยาลัย จํานวน 1 สถานศึกษา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การศึกษาเพ่ือให้เกิดธรรมชาติการเรียนรู้ความหลายหลากและธรรมชาติแห่งชีวิต 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 
ศึกษารายละเอียด 

เสนอโครงการ 
            

2 ประชุมชี้แจง             

3 
มอบหมายการ

ดําเนินงาน 
            

4 ดําเนินโครงการ             

5 
สรุป ติดตาม 

ประเมินผล 
            

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   3,000   บาท 

  - ค่าตอบแทน  2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  5,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- จัดทําป้ายข้อมูลพรรณไม้ 1 สถานศึกษา 3,000 3,000  

ค่าใช้สอย     

- ค่าจ้างสํารวจข้อมูลพรรณไม้ 1 สถานศึกษา 2,000 2,000  

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

 10.2 มีป้ายข้อมูลพรรณไม้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                 (นายณรงค์  จรูญศรีสวัสด์ิ) 
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โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ  นางสาวณชินันท์  ภูมิวาส     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1.3    

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 1, 5 ตัวบ่งชี้   1.1, 1.3, 5.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ได้มีความหมายท่ีจะพัฒนาการเรียนในด้านความรู้เนื้อหาสาระใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เพ่ิมเติมด้วยตนเองอย่างมีระบบ กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5.2 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยตนเองอย่างมีระบบ 

 5.3 เพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถจัดทําโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา จํานวน 30 คน 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ     100   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  8,400   บาท 
  รวมงบประมาณ  8,500   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ 10 กล่อง 10 100 
ค่าใช้สอย   
- ค่าจ้างเหมาทดสอบสารอาหาร 1 รายการ 2,200 2,200 
- ค่าจ้างเหมาทดสอบพลังงานทั้งหมด 1 รายการ 3.000 3,000 

- ค่าจ้างเหมาทดสอบเชื้อรา 1 รายการ 400 400  
- ค่าจ้างเหมาทดสอบ Escherichia coli 1 รายการ 450 450  
- ค่าจ้างเหมาทดสอบ Samonella sp. 1 รายการ 750 750  
- ค่าจ้างเหมาโปสเตอร์ โฟมบอร์ด ขนาด 120*120 ซม. 2 แผ่น 650 1,300  
- ค่าจ้างเหมาออกแบบสติ๊กเกอร์ A3 2 แผ่น 150 300  

รวมงบประมาณ 8,500 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 10.2 นักเรียน นักศึกษามีทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 10.3 นักเรียน นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสาวณิชนันท์  ภูมิวาส) 
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โครงการรักการอ่านและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางจินตนา  ศิริธรรม     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    2 และ 3   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี  1 และ 3   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     2  ตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กาจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ และเรียนรู้อย่างมีความสุข การสร้างบรรยากาศ เอ้ือต่อ

ผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา อันนําไปสู่การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมโลกในอนาคต ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม

ภาคภูมิ ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการความรู้ต่างๆ สามารนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์ 

 5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาไทย 

 5.3 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ผู้เรียน 95% ได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน และสง่เสริมศักยภาพผู้เรียน 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน และพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ 

  6.2.2 ผู้เรียนมีศักยภาพ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ตามตัวชี้วัด

หลักสูตร 

 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 
พ.ย. 

62 

ธ.ค. 

62 
ม.ค. 63 

ก.พ. 

63 
มี.ค. 63 

เม.ย. 

63 

พ.ค. 

63 
มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 

ก.ย. 

63 

1 
วางแผนปฏิบัติงาน/ 

เตรียมงาน 
            

2 
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ

ภาษาไทยในวันสําคัญ 
            

3 รวบรวมข้อมูล             

4 สรุป/รายงานผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   3,200   บาท 
  - ค่าตอบแทน  1,800   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -                บาท 
  รวมงบประมาณ  5,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 950 950 
- ถุงผ้าใส่เอกสาร 75 ถุง 30 2,250 
ค่าตอบแทน   
- ค่าวิทยากร 1 คน 1,800 1,800 

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอ่าน 

 10.2 ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย การอ่าน ฟัง พูด เขียน และคิดวิเคราะห์ 

 10.3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
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11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 แบบบันทึกการอ่าน 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
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โครงการปรับปรงุแปลงอนุรักษ์พันธ์ุไม้ผลพ้ืนเมืองและจัดทําฐานข้อมูลพันธ์ุไม้ออนไลน์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   2 และ 3    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันพืชพ้ืนเมืองตามธรรมชาติได้ถูกทําลายลงใกล้สูญพันธุ์ โดยกิจกรรมของมนุษย์ จังหวัดพังงาต้ังอยู่

ในภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะความหลากหลายด้านพืช

พันธ์ุไม้พ้ืนเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาในฐานะเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงควร

สนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

โดยดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะท่ี 5 ปีท่ี หก ( 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2564) 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

 5.2 เพ่ือดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 5.3 เพ่ือดําเนินกิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พ้ืนเมือง 

 5.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และเกษตรกร 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 มีกิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวมทรัพยากรพรรณไม้พ้ืนเมือง กลุ่มไม้ผลพ้ืนเมือง  

กลุ่มปาล์พ้ืนเมือง กลุ่มกล้วยไม้ป่า และกลุ่มอ่ืนๆ 

6.1.2 มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1 แปลง 

  6.1.3 มีแหล่งเรียนรู้กิจกรรมห้องแสดงนิทรรศการพืชพรรณไม้พ้ืนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้แก่

นักศึกษาและเกษตรกรปีละ 100 คน 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 สามารถสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในท้องถ่ิน 

  6.2.2 ปลูกรักษาทรัพยากร 

  6.2.3 นักศึกษาสามารถศึกษาองค์ความรู้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 

7. สถานท่ีดําเนินการ   แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   35,000        บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  35,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  

**ดําเนินงานท่ี
แปลงอนุรักษ์

พันธุกรรมไม้ผล
พ้ืนเมือง แผนก
วิชาพืชศาสตร ์

- ค่าจ้างกําจัดวัชพืช (จํานวน 2 คร้ัง) 15 ไร่ 1000 15,000 
- ค่าจ้างสํารวจข้อมูลพรรณไม้ 1 แปลง(15 ไร่) 4,000 4,000 
- ค่าจ้างจัดทําป้ายข้อมูลพรรณไม้และฐานข้อมูลออนไลน์ 1 แปลง(15 ไร่) 9,000 9,000 
- ค่าจา้งปรับปรุงระบบการให้น้ําในแปลง 1 แปลง(15 ไร่) 7,000 7,000 

รวมงบประมาณ 35,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

 10.2 มีป้ายข้อมูลพรรณไม้และฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์) 
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โครงการปรับปรงุแปลงเรือนเพาะชําแผนกวิชาพืชศาสตร์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า บริบทรายวิชามีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ 

จุดประสงค์รายวิชาเพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีต่องานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชา จึงมีความ

จําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) 

และบรูณาการกับรายวิชาสรีรวิทยาของพืช ซ่ึงจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตรง

ตามสมรรถนะรายวิชานั้น และในปัจจุบันการทําการเกษตรมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทํางานให้

มีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน รวมถึงการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการในการทํา

การเกษตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้มีผลผลิตคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน ดังนั้นการทําการเกษตร

อัจฉริยะหรือสมาร์ฟาร์มม่ิง (Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนําองค์ความรู้เดิม

ผสมผสานกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้การทํางานการเกษตรนั้นมีคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน และสามารถนํามา

คาดการณ์ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีแม่นยํามากย่ิงข้ึน ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาควรจะได้รับและก้าว

ทันโลกมากย่ิงข้ึน รวมถึงนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปจะได้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชพีต่อไป 

 5.2 เพ่ือใช้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า และรายวิชาอ่ืนๆ 

 5.3 เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการทํางาน 

 5.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้ท่ีสนใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์ได้ 

  6.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สามารถเรียนรู้วิชาการปลูกผักอินทรีย์ได้ถูกต้อง 

  6.2.2 นักศึกษามีแปลงปลูกผักอินทรีย์ ท้ังในแปลงและกระถางปลูก 

7. สถานท่ีดําเนินการ   แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ                 -        บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  15,000   บาท 
  รวมงบประมาณ  15,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย   

 
- ค่าจา้งซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสายส่งน้ําหลักของ
เรือนเพาะชํา 

1 งาน 15,000 15,000 

รวมงบประมาณ 15,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สามารถเรียนรู้วิชาการปลูกผักอินทรีย์ได้ถูกต้อง 

 10.2 มีแปลงผักอินทรีย์สําหรับจําหน่ายในวิทยาลัย และพื้นท่ีรอบข้าง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์) 
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โครงการสอนวิชาการจัดการสวนไม้ผล 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณรงค์  จรูญศรีสวัสด์ิ/แผนกวิชาพืชศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  6  ตัวบ่งชี้   6.4   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาการจัดการสวนไม้ผล

รายวิชามีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีต่องานการเกษตร             

และสมรรถนะรายวิชาจึงมีความจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และบูรณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพ

เกษตร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตรงตามสมรรถนะรายวิชา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือเป็นแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 

5.2. เพ่ือเป็นแปลงฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาการจัดการสวนไม้ผล 

5.3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา และเกษตรกร  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1. นักศึกษา ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนรหัสวิชา 3502-2201 วิชาการจัดการสวนไม้ผล       

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 
ศึกษารายละเอียด 
เสนอโครงการ 

            

2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์      

3 ดําเนินโครงการ      

4 
สรุป ติดตาม
ประเมินผล 
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              5,400   บาท 

รวมงบประมาณ  5,400   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. เข่งพลาสติก 10  เข่ง 160 1,600 
2. ต้นพันธ์ุมะม่วง 10  ต้น 50 500 
3. ต้นพันธ์ุมะนาว 10  ต้น 50 500 
4. ต้นพันธ์ุทุเรียน 10  ต้น 100 1,000 
4. ต้นพันธ์ุกุหลาบพ้ืนเมือง 10  ต้น 50 500 
4. ปุ๋ยมูลวัว 26  กระสอบ 50 1,300 
รวมงบประมาณ 5,400 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
   
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1. นักศึกษา ปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนรหัสวิชาการจัดสวนไม้ผล 3502-2201 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2562 สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                  (นายณรงค์  จรูญศรีสวัสด์ิ) 
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โครงการสอนวิชาผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/แผนกวิชาพืชศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      6    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้  3.8    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เป็นการจําลองทิวทัศน์ตามธรรมชาติทางศิลป์ มาไว้ในกระถางหรือภาชนะ เพ่ือช่วยให้ผู้จัดมีความ

เพลิดเพลินไปกับความงดงามตามธรรมชาติมาผสมผสานให้เกิดความงดงามด้วยจินตนาของตนเองอย่างอิสระ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะให้แก่ผู้เรียน 

 5.2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเกษตร ในการทํางานด้วยความคิดสร้างสรรค ์

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ใชส้อนนักศึกษาระดับ ปวช.2 จํานวน 10 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานได้ตามสภาพจริง 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    

2 ดําเนินการโครงการ    

3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,700   บาท 

รวมงบประมาณ  2,700   บาท  
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- เมล็ดพันธ์ุไม้ดอก 50 ช่อ 100 5,000  

- ปุ๋ยคอก 100 กระสอบ 45 4,500  

- พันธ์ุไม้ดอกประดับ 250 กระถาง 60 15,000  

รวมงบประมาณ 24,500 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

       
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ จํานวน 1,000 ต้น 

 10.2. นักศึกษาได้ทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 11.1. จากการรายงานผลการดําเนินการ 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการสอนวิชาการจัดสวนในภาชนะ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/แผนกวิชาพืชศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      6    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  3  ตัวบ่งชี้  3.8    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เป็นการจําลองทิวทัศน์ตามธรรมชาติทางศิลป์มาไว้ในกระถางหรือภาชนะ เพ่ือช่วยให้ผู้จัดมีความ

เพลิดเพลินไปกับความงดงามตามธรรมชาติมาผสมผสานให้เกิดความงดงามด้วยจินตนาของตนเองอย่างอิสระ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสวนในภาชนะให้แก่ผู้เรียน 

 5.2. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพเกษตร ในการทํางานด้วยความคิดสร้างสรรค ์

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ใช้สอนนักศึกษาระดับ ปวช.2 จํานวน 10 คน 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานได้ตามสภาพจริง 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    

2 ดําเนินการโครงการ    

3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  15,000   บาท 

รวมงบประมาณ  15,000   บาท  
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     

- พันธ์ุไม้ดอกประดับ 45 กระถาง 60 2,700  

รวมงบประมาณ 2,700 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

    
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1. ผลิตไม้ดอกไม้ประดับได้ จํานวน 1,000 ต้น 

 10.2. นักศึกษาได้ทักษะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1. จากการรายงานผลการดําเนินการ 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                      (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 
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โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ/แผนกวิชาพืชศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       1  
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2, 5  ตัวบ่งชี้   14, 15, 17, 37 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรมจัดทําข้ึนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนราย 

วิชาหลักพืชกรรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเป็นแหล่งสาธิตให้นักศึกษาได้ฝึก

ปฏิบัติงานตามรายวิชา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1. เพ่ือให้นกัศึกษาสามารถปฏิบัติการปลูกผักอย่างมีระบบโดยการวางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ในการผลิต การ

จัดการหลังการผลิต และจําหน่าย 

5.2. เพ่ือให้มีเจตคติและนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รับผิดชอบ  ขยัน อดทน 

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

6.1.1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะ ประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

6.1.2. สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน         

และท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 6.2. เชิงปริมาณ 

  6.2.1. ใช้สอนนักศึกษา ปวช.1 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ  

  6.2.2. ให้นักศึกษาทําแปลงปลูกผักคนละ 5 แปลง 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 จัดซื้อวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   5,400   บาท 

รวมงบประมาณ  5,400   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
- ค่าเมล็ดพันธ์ุผัก 20 ซอง 20 400 

- ปุ๋ยคอก(มูลวัว) 56 กระสอบ 50 2,800 

- ปุ๋ยสูตร 15-15-15 1 กระสอบ 1,100 1,100 

- ปุ๋ยสูตร 46-0-0 1 กระสอบ 1,100 1,100 

รวมงบประมาณ 5,400 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต(Out puts) 

1. สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา  หลักพืชกรรม 

 ผลลัพธ์ (Out comes) 
1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะปฏิบัติการปลูกผัก   

2. นักศึกษามีเจตคติท่ีดี ต่ออาชีพเกษตร 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 11.1 จากการเรียนของนักเรียน   

            11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

 

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางวัลประภา  อ้นสุวรรณ) 
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โครงการสอนรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี   3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า บริบท

รายวิชามีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีต่องานการเกษตร และ

สมรรถนะรายวิชา จึงมีความจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem–based Learning : PBL) และบรูณาการกับรายวิชาสรีรวิทยาของพืช ซ่ึงจะสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตรงตามสมรรถนะรายวิชานั้น และในปัจจุบันการทําการเกษตรมีความจําเป็นท่ี

จะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทํางานให้มีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน รวมถึงการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ 

เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการในการทําการเกษตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้มีผลผลิต

คุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน ดังนั้นการทําการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ฟาร์มม่ิง (Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการท่ี

น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนําองค์ความรู้เดิมผสมผสานกับการนําเทคโนโลยีมาใช้ เพ่ือให้การทํางานการเกษตรนั้นมี

คุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน และสามารถนํามาคาดการณ์ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีแม่นยํามากย่ิงข้ึน ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการ

สอนท่ีนักศึกษาควรจะได้รับและก้าวทันโลกมากย่ิงข้ึน รวมถึงนักศึกษาท่ีจบการศึกษาไปจะได้เป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานในอนาคตได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 5.2 เพ่ือใช้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาพืชผักเพ่ือการค้า และรายวิชาอ่ืน ๆ 

 5.3 เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการทํางาน 

 5.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้ท่ีสนใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักอินทรีย์ได้ 

  6.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักศึกษาชั้น ปวส. 1 พืชศาสตร์สามารถเรียนรู้วิชาการปลูกผกัอินทรีย์ได้ถูกต้อง 

  6.2.2 นักศึกษามีแปลงปลูกผักอินทรีย์ ท้ังในแปลงและกระถางปลูก 
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7. สถานท่ีดําเนินการ  เรือนเพาะชํา แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    

2 ดําเนินการโครงการ    

3 สรุปโครงการ    

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ              3,000        บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  3,000   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  

 
- ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 30 กระสอบ 80 2,400 
- ท่อ PVC ขนาด 4 หุน 15 ท่อ 40 600 

รวมงบประมาณ 3,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักศึกษาชั้น ปวส.1 พืชศาสตร์ สามารถเรียนรู้วิชาการปลูกผกัอินทรีย์ได้ถูกต้อง 

 10.2 มีแปลงผักอินทรีย์สําหรับจําหน่ายในวิทยาลัย และพื้นท่ีรอบข้าง 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์) 
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โครงการสอนรายวิชาดินและความสมบูรณ์ของดิน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์ / แผนกวิชาพืชศาสตร ์    

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี     2  ตัวบ่งชี้ 2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 แผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาดินและความอุดมสมบูรณ์

ของดิน บริบทรายวิชามีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีต่องาน

การเกษตร และสมรรถนะรายวิชา จึงมีความจําเปน็ต้องจัดการเรียนการสอนแบบการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) และบรูณาการกับรายวิชาการปรับปรุง

พันธ์ุพืช สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตรงตามสมรรถนะรายวิชานั้น และในปัจจุบัน

การทําการเกษตรมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการทํางานให้มีความคล่องตัวมากย่ิงข้ึน รวมถึงการนํา

เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการในการทําการเกษตร  

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและให้มีผลผลิตคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน ดังนั้นการทําการเกษตรอัจฉริยะหรือ

สมาร์ฟาร์มม่ิง (Smart Farming) เป็นอีกหนึ่งวิธีการท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการนําองค์ความรู้เดิมผสมผสานกับ

การนําเทคโนโลยีมาใช ้เพ่ือให้การทํางานการเกษตรนั้นมีคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน และสามารถนํามาคาดการณ์ผลผลิตต่อ

พ้ืนท่ีแม่นยํามากย่ิงข้ึน ส่งผลให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาควรจะได้รับและก้าวทันโลกมากย่ิงข้ึนและ

สามารถนําความรู้เร่ืองท่ีได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้กับการทํางานในอนาคต รวมถึงนักศึกษาท่ีจบการศกึษาไปจะได้

เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานได้ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 

 5.2 เพ่ือใช้เป็นแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และรายวิชาการปรับปรุง

พันธ์ุพืช 

 5.3 เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติและนิสัยท่ีดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

รับผิดชอบ ขยัน อดทน ในการทํางาน 

 5.4 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา เกษตรกร และผู้ท่ีสนใจ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับดินและพืชได้ 

  6.1.2 นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และฝึกทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาชั้น ปวส.2 พืชศาสตร์ สามารถนําความรู้เร่ืองดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

บูรรณาการร่วมกับวิชาการปรับปรุงพันธ์ุได้ 

  6.2.2 นักศึกษามีแปลงฝึกงานทางด้านวิชาการของพืชศาสตร์ 

7. สถานท่ีดําเนินการ  เรือนเพาะชํา แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ    

2 ดําเนินการโครงการ    

3 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืน ๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ            2,400         บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  2,400   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  

 

- กระถางพลาสติกสีดํา ขนาด 8 นิ้ว 100  กระถาง 10 1,000 

- ถังหมัก 1  ถัง 550 550 

- กากน้ําตาล 1  ถัง 400 400 

- ปุ๋ยปรับปรุงดิน 1  กระสอบ 450 450 

รวมงบประมาณ 2,400 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักศึกษาชั้น ปวส.2 พืชศาสตร์ สามารถเรียนรู้ด้านดินและพืชมากย่ิงข้ึน 

 10.2 มีแปลงฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และรายวิชาการปรับปรุงพันธ์ุพืช 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
  รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นายปิยวิชญ์  สวัสด์ิวงค์) 
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โครงการสอนวิชา อาหารและโภชนาการสัตว์น้ํา (Project Base Learning) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธํามรงค์  ตันภิบาล  แผนกวิชาประมง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ    

 โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท่ี 2 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2-4  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 1-2   ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลสําเร็จ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพจริง จําเป็นต้องจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ต้ังแต่การวางแผน การ
ดําเนินงาน รายงานและสรุปผล เพ่ือเป็นการฝึกให้คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
5. วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
2. เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษามีวัสดุเพียงพอและเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพประมง 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ :          
                 - นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีความรู้และมีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมจํานวน  10  คน      

6.2 เชิงคุณภาพ :  
     - นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีทักษะในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงสัตว์น้ําได้ 

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้  
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563.............. 

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เขียน-นําเสนอโครงการ    
2 จัดซื้อวัสดุ    
3 ดําเนินการ    
4 สรุป-ประเมินผล    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่น ๆ........ 

   - ค่าวัสดุ ......................4,400......................................... บาท 

        รวมงบประมาณ ............... 4,400.................................     บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

วัสดุสอน  
  - อาหารปลาดุกเบอร์ 1 1 กระสอบ 490 490   
  - อาหารปลาดุกเบอร์ 2 2 กระสอบ 480 960  
  - ปูนขาว 3 ถุง 50 150  
  - กากน้ําตาล 1 แกลลอน 150 150  
  - สวิงตาละเอียด 2 อัน 110 220  
  - สวิงตาหยาบ 2 อัน 30 60  
  - สวิง 2 อัน 50 100  
  - หัวทราย 2 ถุง 200 400  
  - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10 ชุด 60 600  
  - ลูกปลานิล 1,000 ตัว 1 1,000  
  - เกลือหยาบ 5 ถุง 54 270  
   
     

รวมงบประมาณ         4,400            บาท  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     10.1 มีวัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอาหารและโภชนาการสัตว์
น้ํา โดยสอนแบบ Project Base Learning 
     10.2 นักศึกษาได้ทําโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์น้ํา 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงาน สรุปผลการดําเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 
    
 

ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นายธํามรงค์  ตันภิบาล) 
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โครงการสอนวิชา โครงการ โรคสัตว์น้ํา การจัดการฟาร์มสัตว์น้ํา การเล้ียงปลาสวยงาม  

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ํา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม  แผนกวิชาประมง 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ    

 โครงการตามภาระงานประจํา 
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท่ี 2 
 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 2-4  
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 1-2   ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.3, 2.3 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้ประสบผลสําเร็จ นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพจริง จําเป็นต้องจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง ต้ังแต่การวางแผน การ
ดําเนินงาน รายงานและสรุปผล เพ่ือเป็นการฝึกให้คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
5. วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป 
4. เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษามีวัสดุเพียงพอและเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
5. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพประมง 

6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ :          
                 - นักศึกษา สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีความรู้และมีทักษะดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจัดการใน
ด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมจํานวน  10  คน      

6.2 เชิงคุณภาพ :  
     - นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํามีทักษะในการเพาะพันธ์ุและเลี้ยงสัตว์น้ําได้ 

- นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้  
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาประมง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2562-30 ก.ย. 2563.............. 

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เขียน-นําเสนอโครงการ    
2 จัดซื้อวัสดุ    
3 ดําเนินการ    
4 สรุป-ประเมินผล    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมาการดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ.................. 

   - ค่าวัสดุ ......................10,000......................................... บาท 

        รวมงบประมาณ ............... 10,000.................................   บาท 
 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
รายการ จํานวนท่ี

ต้องการ 
ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

วัสดุสอน  
  - พ่อแม่พันธ์ุปลาสวยงาม 4 ชนิด 1,000 4,000 
  - อาหารปลาขนาดเล็ก 10 ถุง 60 600 
  - อาหารปลาขนาดกลาง 10 ถุง 50 500 
  - ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10 ชุด 60 600 
  - ยาเหลืองญี่ปุ่น 12 ซอง 60 720 
  - เทอร์โมมิเตอร์ 5 อัน 110 550 
  - อาร์ทีเมีย 1 กระป๋อง 1,590 1,590 
  - ปั๊มน้ําขนาดเล็ก 1 ตัว 840 840 
  - เกลือสําหรับทําน้ําทะเล 5 ถุง 50 250 
  - กระชอนสําหรับแยกเปลือกไข่และตัวไรทะเล 1 คู่ 350 350 

รวมงบประมาณ         10,000             บาท 
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     10.1 มีวัสดุเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ การจัดการฟาร์ม
สัตว์น้ํา การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา โรคสัตว์น้ํา และการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม    
     10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจดัการเรียนการสอน 
11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 รายงาน สรุปผลการดําเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 

 
 

    
ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

                (นางศุลีมาศ  สทุธิเนียม) 

 

 

 

 



231 

 
โครงการสอนวิชาขับรถยนต์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2, 5 ตัวบ่งชี้   14, 15, 17, 37   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในภาคเรียนท่ี 2/2562 มีรายวิชาการขับรถยนต์ท่ีเปิดทําการเรียนการสอนในระดับ ปวช.3 (สาขา

เกษตรศาสตร์) ซ่ึงในการเรียนการสอนนั้น นักศึกษาท่ีเรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียน มีทักษะในการ
เรียนการสอน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การขับรถยนต์ 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการขับรถยนต์ 

 5.3 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการดูแลบํารุงรักษารถยนต์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในการขับรถยนต์ได้ 

  6.1.2 นักเรียนสามารถดูแลบํารุงรักษารถยนต์ได้ 

  6.1.3 นักเรียนสามารถขับรถยนต์ได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ท่ีเรียนวิชาการขับรถยนต์ทุกคนมีทักษะในการขับรถยนต์ 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เขียน-นําเสนอโครงการ    
2 จัดซื้อวัสดุ    
3 ดําเนินการ    
4 สรุป-ประเมินผล    
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   9,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย  1,200   บาท 
  รวมงบประมาณ  10,200   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- กรวยยาง 20 อัน 350 7,000 
- น้ํามันเชื้อเพลิง 4 ถัง 500 2,000 
ค่าใช้สอย   
- เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเคร่ืองพร้อมไส้กรองน้ํามันเคร่ือง 1 รายการ 1,200 1,200 

รวมงบประมาณ 10,200 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีกรวยยางใช้ในการฝึกขับรถยนต์ จํานวน 20 อัน 

 10.2 นักเรียนมีทักษะขับรถยนต์ได้ 

 10.3 นักเรียนขับรถยนต์ได้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 2, 5 ตัวบ่งชี้   14, 15, 17, 37   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในภาคเรียนท่ี 2/2562 มีรายวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นท่ีเปิดให้กับนักเรียน ระดับ ปวช .1 (สาขา

เกษตรศาสตร์) ซ่ึงในการเรียนการสอนนั้นต้องให้นักเรียน ได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
ในรายวิชาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องมีวัสดุฝึก   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน เรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 

 5.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 

 5.4 เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีตและงานปูนในงานก่อสร้าง 

 5.5 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้า 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สได้ 

  6.1.2 นักเรียนมีทักษะในการเชื่อมไฟฟ้าและแก๊สได้ 

  6.1.3 นักเรียนมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส 

  6.1.4 นักเรียนสามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานคอนกรีต งานปูนได้ 

  6.1.5 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ท่ีเรียนวิชาช่างเกษตรเบื้องต้นทุกคน มีทักษะในการทําพ้ืนโต๊ะ

และทําแผ่นพ้ืนเก้าอ้ีนั่งเรียนได้ 

7. สถานท่ีดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ที่ กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เขียน-นําเสนอโครงการ    
2 จัดซื้อวัสดุ    
3 ดําเนินการ    
4 สรุป-ประเมินผล    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   4,800   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  4,800   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ 
จํานวนท่ี
ต้องการ 

ราคา/
หน่วย 

จํานวน
เงิน 

หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ  
- ปูนขาว 20 ถุง 50 1,000 
- ทรายฉาบ 3 ถุง 100 300 
- ลวดเชื่อม 3.2 1 กล่อง 300 300 
- สายไฟ VAF 2 x 1.5 1 ม้วน 2,000 2,000 
- ข้ัวต่อสายไฟ 5 แถว 20 100 
- สายไฟ VFF 2 x 2.5 1 ม้วน 1000 1000 
- ใบมีดคัตเตอร์ 1 กล่อง 100 100 

รวมงบประมาณ 4,800 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟ้าได้ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 รายงานสรุปผลโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นายภาณุพันธ์  อยู่มะนะ) 



235 

 
โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง     

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี      1   

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   1   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 1 ตัวบ่งชี้    1.1   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้เปิดทําการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง 

ๆ อย่างหลากหลายในทุก ๆสาขาวิชา ซ่ึงในแต่ละรายวิชาต่างต้องการให้นักศึกษามีความรู้อย่างรอบด้าน วิธีการหนึ่ง
ท่ีอยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติจากครูผู้สอนประจํารายวิชา คือการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาต่างท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชานั้นๆเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ รวมท้ัง
ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษา ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากผู้ท่ีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามรายวิชานั้นๆ 

 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาได้มุมมองความคิดท่ีหลากหลาย 

 5.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างแนวทางการเรียนการสอนตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์การทํางาน

โดยตรง 

 6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชา ในระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

7. สถานท่ีดําเนินการ  ณ ห้องประชุมสัตวศาสตร์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 วางแผนปฏิบัติงาน    

2 จเสนอโครงการ    

3 
ประชุมปรึกษาหารือ

ดําเนินการ 
            

4 ดําเนินการโครงการ    

5 สรุปโครงการ    

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   5,000   บาท 
  - ค่าตอบแทน       -   บาท 
  - ค่าใช้สอย       -   บาท 
  รวมงบประมาณ  5,000   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย 900 900 
- กระดาษ A4 1 รีม 130 130 
- กระดาษทําปก 1 รีม 200 200 
- เทปกาวขนาดบาง 2 ม้วน 85 170 
- หมึกพิมพ์ Epson l220 สีแดง ชมพู ดํา เหลือง 4 ขวด 300 1,200 
ค่าตอบแทน   
- ค่าตอบแทน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 4 ชม. 600 2,400 

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ทําให้นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาตามรายวิชานั้นๆ และเข้าใจใน

รายวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 

 10.2 ทําให้นักศึกษาได้มุมมองทางความคิดท่ีหลากหลาย 

 10.3 สถานศึกษามีการดําเนินงานและมีข้อมูลท่ีแสดงความตระหนักนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 ใบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 

 11.2 แบบสอบถามนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 
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โครงการสอนรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองค์กร(3001-1001) 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง/แผนกวิชาบริหารธุรกิจ/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี     2  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       2.4, 2.5   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2.2, 2.3, 2.4  ตัวบ่งชี้   5.2  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันจะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชา เนื่องจากนักเรียนไม่ค่อยอ่านหนังสือ

หรือดูเนื้อหาจากหนังสือเรียนในการเรียนการสอน ครูผู้สอนจึงคิดหาวิธีการเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้หรือ

ศึกษาจากสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดความรู้ สื่อจากอินเตอร์เน็ต ฯลฯ แทนการเรียนจากในหนังสือเรียน จึงทําให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ด้วยเหตุนี้จึงจัดทําโครงการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 

ซ่ึงสอนนักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาของรายวิชามาก

ข้ึนโดยมีสื่อการสอนประกอบ จึงเห็นควรดําเนินโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและง่ายข้ึน 

 5.3 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดจากสื่อต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีสอนเข้าใจเนื้อหารายวิชานี้มากข้ึนและสามารถทําข้อสอบได้ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาพืชศาสตร์และสัตวศาสตร์ จํานวน 15 คน 

7.  สถานท่ีดําเนินการ ห้องเรียน 122 อาคารสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 (ภาคเรียนท่ี 2) 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าใช้สอย  2,014   บาท 

รวมงบประมาณ  2,014   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. กระดาษแข็งสี 20 แผ่น 20 400  

2. ฟิวเจอร์บอร์ด 20 แผ่น 30 600  

3. สีไม้ 2 กล่อง 125 250  

4.สีเมจิก 3 กล่อง 125 375  

5.กระดาษร้อยปอนด์ 1 รีม 189 189  

6.ดอกไม้สําหรับตกแต่ง 10 แผง 20 200  

รวมงบประมาณ 2,014 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

       
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ผลผลิต ( Out puts ) :  

  10.1.1  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.1.2  นักเรียนได้รับความรู้ตามจุดประสงค์รายวิชา 

 10.2  ผลลัพธ์ ( Out comes ) :  

  10.2.1  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  10.2.2  นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชามากขึ้นและง่ายข้ึน 

  10.2.3  นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางเนื้อหารายวิชามากขึ้น 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร 

  

 

 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางศิริพร  เพ็ชรเกลี้ยง) 
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โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมายแรงงาน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์  ทองมาก/แผนกวิชาบริหารธุรกิจ/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี     6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้  3.9 ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมายแรงงาน 
จําเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มีวัสดุใช้ในการเรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชากฎหมาย
แรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 39 คน 

6.1.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 38 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เพ่ือให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ มีวัสดุใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ  

  - ค่าวัสดุ   5,690   บาท 
รวมงบประมาณ  5,690   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
1. บัวรดน้ํา 4 ถัง 100 400 

2. เมล็ดพันธ์ุผัก 28 ซอง 25 700 

3. ปุ๋ย 10 กก. 25 250 

4. ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 25 150 

5. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 2 รีม 135 270 

6. กระดาษการ์ดสี 1 รีม 120 120 

7. โต๊ะพับ 2 ตัว 900 1,800 

8. เต้นท์ 1 หลัง 2,000 2,000 

รวมงบประมาณ 5,690 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 39 คน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 38 คน ได้รับการ
เรียนรู้ท้ังปฏิบัติและทฤษฎีในการ 
 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 39 คน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 38 คน มีวัสดุใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
    รายงานสรุปผลโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    (นางไพรัตน์  ทองมาก) 
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โครงการสอนรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางไพรัตน์  ทองมาก/แผนกวิชาบริหารธุรกิจ/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี     6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้  3.9 ระดับคุณภาพในการ

บริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอน วิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการฟาร์ม 
จําเป็นต้องใช้วัสดุในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน ได้มีวัสดุใช้ในการเรียน เพ่ือให้สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักเรียน และต่อวิทยาลัยต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรและวิชาการจัดการ
ฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 42 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   450   บาท 
รวมงบประมาณ   450   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
1. กระดาษบรู๊ฟ 100 แผ่น 3 300 

2. ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม 25 150 

รวมงบประมาณ 450 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 42 คน ได้รับการเรียนรู้ท้ังปฏิบัติและทฤษฎี
ในการ 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จํานวน 42 คน มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
    รายงานสรุปผลโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                    (นางไพรัตน์  ทองมาก) 
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โครงการ English One Word A Day 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ     นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม/ครู คศ.1/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี    4    

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี   4   

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2   ตัวบ่งชี้      2.2, 2.3, 2.4,  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพ่ือสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจท่ีอาศัยภาษาอังกฤษเป็น
เคร่ืองมือในการสื่อสารตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้แข่งขัน
ของประเทศ ให้ประชากรไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพ อัน
จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ย่ังยืน และนําไปสู่การเพ่ิมศักยภาพบุคคล ประกอบกับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเป็นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล สามารถผลิตกําลังคน
อาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อป้อนต่อตลาดแรงงานท้ังในประเทศปละต่างประเทศอย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคใหม่ท่ีเน้นระบบเศรษฐกิจและสังคม ท่ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางการผลิตและพัฒนา
กําลังคนสู่อุตสาหกรรมใหม่ท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

โดยกิจกรรมต่างๆท่ีจะจัดข้ึนไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษนั้น ผู้จัดกิจกรรมได้เล็งเห็นความสําคัญเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนานาชาติกําหนดข้ึน ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจโลก ดังนั้น 
จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับแรงงาน การเริ่มการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานจะนําไปสู่ความสําเร็จ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

 5.2 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษนานาชาติ 

 5.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

 5.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สําหรับผู้เรียนทางด้าน

อาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 6.1 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับคําศัพท์

ภาษาอังกฤษ และการนําเอาคําศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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6.2 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 

  6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

7. สถานท่ีดําเนินการ บริเวณหน้าเสาธง อาคารสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา      1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.    ปวส.    อุดหนุน    บกศ.    อ่ืนๆ  

  - ค่าครุภัณฑ์       -   บาท 
  - ค่าวัสดุ   5,000            บาท 
  - ค่าตอบแทน      -   บาท 
  - ค่าใช้สอย      -   บาท 
  รวมงบประมาณ  5,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าวัสดุ  
- ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 18” 3 อัน 40 120 
- ไม้บรรทัดอลูมิเนียม 24” 3 อัน 45 135 
- มีดคัตเตอร์ 1x8ซม. OLFA A-2 3 อัน 135 405 
- มีดคัตเตอร์ 1x8ซม. OLFA A-3 2 อัน 165 330 
- กระดาษการ์ดสี A4 หนา 150 แกรม 150 แผ่น 3 รีม 120 360 
- กระดาษการ์ดสี A4 หนา 120 แกรม 100 แผ่น 5 รีม 85 425 
- กระดาษปรุ๊ฟขาว 100 แผ่น 5 500 
- กล่องใส่เอกสาร ชนิดกระดาษแข็ง 3 ช่อง 7 กล่อง 195 1,365 
- เข็มหมุดติดบอร์ดหัวสี 100 ตัว 10 กล่อง 40 400 
- คลิปดําหูโลหะ เบอร์ 113 10 กล่อง 15 150 
- คลิปดําหูโลหะ เบอร์ 112 10 กล่อง 20 200 
- คลิปดําหูโลหะ เบอร์ 111 10 กล่อง 25 250 
- คลิปดําหูโลหะ เบอร์ 110 10 กล่อง 35 350 
- กบเหลามือพลาสติก 2 อัน 5 10 

รวมงบประมาณ 5,000 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
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10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ผลผลิต (Out Puts) : 

 10.1.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท์ท่ีถูกต้อง 

  10.1.2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

  10.1.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้า

แสดงออก 

10.2 ผลลัพธ์ (Out Comes) :  
10.2.1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท์ท่ีถูกต้อง 

  10.2.2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

10.1.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและกล้า

แสดงออกเม่ือใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

 

11. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 11.1 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือสิ้นสุดโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ.................................................  ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 
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โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ปีงบประมาณ 2563 
1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครู คศ.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท่ี.........................4................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ยุทธศาสตร์ท่ี..............1,4..... 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี............2.................ตัวบ่งชี้........2.2,2.3,2.4........ 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ได้แก่ สมรรถนะด้านการสื่อสาร การกรอกใบสมัคร การอ่านรายละเอียดประกาศรับ
สมัครงาน และการทําโครงการให้นักศึกษาจัดกลุ่มรวบรวมศัพท์เทคนิค และศัพท์ท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือเป็นการ
สนองนโยบายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวนี้ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาท่ีจบ
การศึกษา 
       2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
       3. เพ่ือฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
       4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ.ใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาท่ีกําลังจะจบการศึกษา 
 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 - นักศึกษา ระดับ ปวช. ปีท่ี 3 จํานวน 22 คน เข้าร่วมการอบรม 

         - นักศึกษา ระดับ ปวส. ปีท่ี 2 จํานวน 20 คน เข้าร่วมการอบรม 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักศึกษา ระดับ ปวช. ปีท่ี 3 จํานวน  22 คน และนักศึกษา ระดับ ปวส. ปีท่ี 2 จํานวน  

20 คน ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการการศึกษา 

 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  ห้องประชุม อาคารสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  
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8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   วันท่ี 30 มกราคม 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม พ.ศ. 2563 
  ม.ค.

63 
ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย
.63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1. ประชุมวางแผนจดัทําโครงการ    
2. ขออนุมัติโครงการ    
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ    
4. ประชุมวางแผนดําเนินโครงการ    
5. ประชาสัมพันธ์โครงการ    
6. ดําเนินงานตามโครงการ    
7. สรุป และรายงานผลโครงการ    

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อื่นๆ............... 

  - ค่าครุภัณฑ์..............................-...................................บาท 

  - ค่าวัสดุ...................................4,150............................บาท 

  - ค่าตอบแทน..........................4,800.............................บาท 

  - ค่าใช้สอย..............................1,050.............................บาท 

       รวมงบประมาณ ........................10,000.......................................บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
-เทปกาวสองหน้าชนิดบาง (3M)   15 ม้วน 30 450  
-กรรไกร    3 อัน 25  75  
-เทปกาวสองหน้าชนิดหนา (3M)   15 ม้วน 30 450  
-กระดาษปอนด์ 300 แผ่น 2 600  
-กระดาษA4  2 ลัง 600 1,200  
-กระดาษการ์ดสี A4 หนา  
180 แกรม ขนาด 100 แผ่น 

6 รีม 85 510  

-ไม้บรรทัด 5 อัน 10  50  
-เข็มหมุดติดบอร์ดหัวสี 100 ตัว 10 กล่อง 40 400  
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-กระดาษปรุ๊ฟขาว 83 5 415  

   4,150  

ค่าใช้สอย     

- ค่าอาหารว่าง 42 25 1,050  

ค่าตอบแทน     

-ค่าวิทยากรภายนอก  4  ชั่วโมง 1,200 4,800  

รวมงบประมาณ                      10,000  บาท    
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts):  

 1. นักศึกษา สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง 

 2. นักศึกษา มีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากข้ึน 

 3. นักศึกษา มีความม่ันใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลลัพธ์ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานได้อย่างถูกต้อง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน และสามารถนําไปใช้งานได้เม่ือจบการศึกษา 

 3. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออกเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 - แบบประเมินผล Pre-test/Post-test 

 

 

 

 

         ลงชื่อ…………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

      ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 
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โครงการสอนรายวิชาการเลี้ยงไก่ไข่, การผลิตไก่ไข่ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ สุทิน   /แผนกวิชาสัตวศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มิติท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพ

สถานศึกษา /เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      1, 3, 10, 13,   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2, 5  ตัวบ่งชี้  2.5, 5.1    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากอาชีพการเลี้ยงไก่ในปัจจุบันได้จัดทําในระบบเชิงพาณิชย์ โดยใช้ไก่ลูกผสมเพ่ือการค้าและเลี้ยงไก่

ในระบบปิดซ่ึงใช้ต้นทุนสูงมาก ทําให้เกษตรกรท่ีต้องการเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือการเกษตรแบบ
ผสมผสานไม่สามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้เลย แผนกวิชาสัตวศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการน้ีข้ึนมา โดยใช้พันธ์ุไก่ท่ีสามารถ
เลี้ยงในระบบปล่อยลานได้ เพ่ือศึกษาข้อมูลทางด้านวิชาการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นแนวทางให้กับ
นักศึกษาและเกษตรผู้ท่ีสนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป   
5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพ่ือสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐานอาชีวศึกษาตามวัตถุประสงค์การจัดต้ังสถานศึกษา 
 5.2. เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบ PBL โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกประสบการณ์งานอาชีพ 
 5.3. เพ่ือให้ครูได้ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามสภาพจริง 
 5.4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพและมีความม่ันใจในการออกไปประกอบอาชีพ 
 5.5. เพ่ือให้วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเกษตรกรท่ีสนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมาย   
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1. เลี้ยงไก่ไข่สาว จาํนวน 10 ตัว 
  6.1.2. ผลิตไข่ไก่ จํานวน 20 ฟอง/วัน 
  6.1.3. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพ จํานวน 10 คน 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาได้จัดทําโครงการวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  6.2.2. การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น 
  6.2.3. สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัยให้กับนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   3,900   บาท 

รวมงบประมาณ  3,900   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) 

10.1.1. นักศึกษาและเกษตรกรหรือผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10.1.2. นักศึกษาได้จัดทําโครงการวิชาชีพตามรูปแบบการเรียน PBL และสร้างองค์ความรู้ได้
อย่างมีคุณภาพ 

 10.2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
  10.2.1. นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

10.2.2. มีแหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย  
  10.2.3. มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตประมาณ 120,000 บาท 
11. การประเมินผล 
 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 

 

          ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                       (นายณัฐวุฒิ สุทิน) 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. ไกไ่ข่สาว 10 ตัว 100 1,000 
2. อาหารไก่ 6 กระสอบ 470 2,900 
รวมงบประมาณ 3,900 บาท 
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โครงการสอนรายวิชาการเล้ียงไก่เนื้อ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ สุทิน /แผนกวิชาสัตวศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มิติท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพ

สถานศึกษา /เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ไก่เนื้อนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจท่ีเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว สามารถเลี้ยงจําหน่ายเป็นรายได้และฝึกทักษะ 

ประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรต่อไปในอนาคตได้   
5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา 
 5.2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์แก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
6. เป้าหมาย   
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1. ผลิตไก่เนื้อ จํานวน 50 ตัว 
  6.1.2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ และประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจ 
 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. ได้ไก่เนื้อท่ีมีคุณภาพ จํานวน 250 กก. ๆ ละ 70 บาท เป็นจํานวนเงิน 17,500 บาท 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              3,900   บาท 

รวมงบประมาณ  3,900   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) 

10.1.1. จะได้ไก่เนื้อคุณภาพ จํานวน 500 กก. ๆ ละ 70 บาท เป็นจํานวนเงิน 35,000 บาท 
 10.2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
  10.2.1. การเขียนโครงการ 

10.2.2. การปฏิบัติงานตามโครงการ  
  10.2.3. การสรุปโครงการ 
11. การประเมินผล 
 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 
 
 

         ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                          (นายณัฐวุฒิ สุทิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. ลูกไก่เนื้อ 50 ตัว 25 1,250 
2. อาหารไก่เนื้อ ระยะท่ี 1 2 กระสอบ 470 940 
3. อาหารไก่เนื้อ ระยะท่ี 2 4 กระสอบ 460 1,770 
รวมงบประมาณ 3,900 บาท 



254 

 
โครงการสอนรายวิชาการสุขาภิบาลสัตว์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นายณัฐวุฒิ สุทิน /แผนกวิชาสัตวศาสตร์/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มิติท่ี 2 ส่งเสริมศักยภาพ

สถานศึกษา /เสริมสร้างสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องวิชาในกลุ่มสุขาภิบาลสัตว์  ได้ฝึกนักศึกษาให้ปฏิบัติงานในด้านสุขาภิบาลสัตว์  เพ่ือให้นักศึกษามี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติการสุขาภิบาลสัตว์  เช่น  การตอนสุกร  การให้วัคซีนและการฉีดยารักษาสัตว์  และการ
ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในทางสุขศาสตร์และผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  อีกท้ังเป็น
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยและบริการชุมชน  แผนกวิชาสัตวศาสตร์  งานสุขาภิบาลสัตว์จึงได้จัดทําโครงการออก
ค่ายอาสาพัฒนาสุขาภิบาลสัตว์ในชุมชน 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมี 

5.2. เพ่ือรณรงค์ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลสัตว์ 
5.3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของวิทยาลัย 
5.4 .เพ่ือสร้างชื่อให้แก่วิทยาลัย 
5.5 เพ่ือบริการชุมชน 

6. เป้าหมาย   
 6.1. เชิงปริมาณ 
  6.1.1.อาสาสุขภิบาลสัตว์  5  คร้ัง  คร้ังละ  6  ชั่วโมง  ใน 1 อําเภอ 

6.1.2.เกษตรกร 1 อําเภอ  มีความรู้ทางสุขาภิบาลสัตว์  และสัตว์ของเกษตรกรมีสุขภาพดี   
ปราศจากโรค 

 6.2. เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ จากการการออกค่าย จํานวน 20 คน 
7. สถานท่ีดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาและจังหวัดพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              4,315   บาท 

รวมงบประมาณ  4,315   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ 

รายการ จํานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ
ค่ายารักษาสัตว์  

1. วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ 14  โด๊ส 25 350 
2. คาโตซาล 100 cc. 1  ขวด 360 360 
3. เพ็นไดสเตร็ป แอลเอ 100 cc. 1 ขวด 400 400 
4. ไบโอคาตาลิน 100 cc. 1 ขวด 250 250 
5. ยาใสแผล 2  ชุด 120 240 
6. ยาฆ่าเชื้อ 1  ขวด 350 350 
7. ยาถ่ายพยาธิชนิดฉีด 1  ขวด 250 250 
8. ยาแก้ข้ีเร้ือนในสัตว์ 1  ขวด 680 680 

     9   IVERMEC-F ไอโวเม็ก-เอฟ 50 ml. 1 ขวด 850 850 
เวชภัณฑ์  

1. สําลี 1  ปอนด์ 35 35 
2. ใบมีดผ่าตัด  20  ใบ 5 100 
3. เข็มฉีดยา 18,20 2  กล่อง 100 200 
4. ถุงมือยาง M,L 1 กล่อง 250 250 

รวมทั้งสิ้น 4,315 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.1. ผลผลิต (Out puts) 

10.1.1. นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ จากการการออกค่าย จํานวน 20 คน 
 10.2. ผลลัพธ์ (Out comes)  
  10.2.1. การเขียนโครงการ 

10.2.2. การปฏิบัติงานตามโครงการ  
  10.2.3. การสรุปโครงการ 
11. การประเมินผล 
 11.1. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 
 
 

        ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                          (นายณัฐวุฒิ สุทิน) 
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โครงการจัดการเรียนรู้รายวิชาโภชนศาสตร์สัตว์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจํา 

             โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
           3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติท่ี......................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ยุทธศาสตร์ท่ี.................................................................. 
 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี........................................ ตัวบ่งชี้........................................... 
4. สภาพปัจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
    แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้จัดการเรียนรู้ในด้านการผลิตสัตว์

เศรษฐกิจชนิดต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจประกอบอาชีพ เช่นในการเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์เล็กและสัตว์

ใหญ่ โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประเภทสัตว์เคี้ยวเอ้ืองท่ีค่อนข้างน่าสนใจเป็นพิเศษ ตรงท่ีมีความสามารถใช้

ประโยชน์จากอาหารหยาบซ่ึงมีราคาถูกกว่าอาหารข้น สอดคล้องกับเป้าหมายในการการเลี้ยงสัตว์คือใช้ต้นทุนให้ตํ่า

ท่ีสุด แต่สามารถให้ผลตอบแทนกําไรได้สูงสุด ซ่ึงอาหารหยาบท่ีใช้มีอยู่หลากหลายชนิด ท่ีสามารถเลือกใช้ให้

เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ระบบชลประทาน ขนาดของพ้ืนท่ี จํานวนโค ฯลฯ 

ซ่ึงมีความจําเป็นท่ีต้องมีแปลงตัวอย่างอาหารสัตว์ท้ังพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถ่ัวเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน

และผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเปรียบเทียบพืชอาหารแต่ละชนิด รวมท้ังสามารถเลือกประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

กับบริบทของตนเอง ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองอย่างย่ังยืน

ต่อไป   

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ีสนใจท้ังพืชตระกูล

หญ้าและพืชตระกูลถ่ัว 

 5.2. เกิดการต่อยอดพัฒนา ขยายพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ให้เกิดความหลากหลายเพ่ิมข้ึน 

 5.3  สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดสําเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สามารถรวบรวมพันธ์ุพืชอาหารสัตว์ได้มากกว่า 30 ชนิด 

  6.1.2 สร้างแปลงตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ท่ีสามารถเปิดบริการด้านวิชาได้ท้ังพืชตระกูลหญ้าและ

พืชตระกูลถ่ัว 

  6.1.3 นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรผู้สนใจมาใช้บริการวิชาการไม่ตํ่าว่า 50 ราย 

 6.2 เชิงคณุภาพ 
  6.2.1  เกิดแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดกับนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรท่ีสนใจ 

  6.2.2 เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถ่ัวสําหรับเรียนรู้อย่างครบถ้วน 
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  6.2.3 เกิดทักษะ ประสบการณ์ เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 

7.  สถานท่ีดําเนินการ  แปลงตัวอย่างพืชอาหารสัตว์  แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
8.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
  ต.ค.

62 
พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย
.63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย. 
63 

1 ขออนุมัติโครงการ    
2 ดําเนินการประสานติดต่อขอพันธ์ุ    
3 นํามาขยายพันธ์ุ    
4 ดําเนินโครงการ    
5 จัดนักศึกษาเข้าเรียนรู้    
6 ดูแลรักษา ให้ปุ๋ย กําจัดวัชพืช    
7 เปลี่ยน/ขยายกระถาง    
8 ประเมินโครงการ    
9 สรุป รายงานผล    

 
9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนุน   บกศ.  อ่ืนๆ 

  - ค่าครุภัณฑ์      ..........................................    บาท 

  - ค่าวัสดุ           ....................3,475......... บาท 

  - ค่าตอบแทน     ......................................... บาท 

  - ค่าใช้สอย        ......................................... บาท 

             รวมงบประมาณ ...................3,475................... บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ     
- กระถาง12” 25 ใบ 25 650  
- กระถาง18” 25 ใบ 35 875  
-  ปุ๋ย 10 กระสอบ 40 400  
-  ป้าย 25 อัน 16 400  
-  ป้ายไวนิล 1 ชุด 400 400  
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- ตัวอย่างอาหารสัตว์ 25  ตัวอย่าง 30  750  

รวมงบประมาณ                          3,475  
* ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 เกิดแหล่งเรียนรู้พืชอาหารสัตว์อย่างน้อย 40 ชนิด 

 10.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรเกิดทักษะ ประสบการณ์ในด้านพืชอาหารสัตว์ สามารถใช้ประยุกต์

ในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 10.3 เกิดการต่อยอด มีเครือข่ายท่ีสามารถพัฒนาอาชีพได้อย่างย่ังยืน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 11.1 ประเมินโครงการเป็นระยะๆ และเม่ือสิ้นสุดโครงการ 

  

 

 

             ลงชื่อ         ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล) 
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โครงการสอนรายวิชาผ้าและการแต่งกาย 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ผ้าและการแต่งกาย เป็นความรู้ท่ีนักศึกษาประเภทวิชาคหกรรมจําเป็นต้องเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น การเลือกชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับวัย  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือให้สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างง่ายได้   

  5.2. ให้สามารถตกแต่งเสื้อผ้าท่ีชํารุดได้ 

 5.3. แยกประเภทของเส้นใยผา้ชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 5 ชนิด   

 5.4. ให้สามารถเลือกใช้ชนิดของเส้นใยผ้า สี รูปแบบ เพ่ือความเหมาะสมได้ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติตามจุดประสงค์รายวิชาได้ 

 6.2 เชิงปริมาณ 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 10 คน มีวัสดุ

ฝึกอย่างเพียงพอ 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              1,600   บาท 

รวมงบประมาณ  1,600   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   
1. ผ้า 15 หลา 70 1,050  
2. กระดาษสร้างแบบ 20 แผ่น 20 400  
3. กระดาษคาร์บอน 3 ห่อ 50 150  
รวมงบประมาณ 1,600 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts):  มีวัสดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes):  นักเรียนสามารถตัดเย็บเสื้อและกระโปรงเบื้องต้นได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1. จากการสังเกต 
11.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน 

 
 
    

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                         (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 
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โครงการสอนรายวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็นท่ีนิยมบริโภคของคนทุกเพศ ทุกวัย การเรียนในรายวิชานี้เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือทําบริโภคในครอบครัวได้ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. ผลิตไอศกรีมเป็น 

  5.2. ผลิตโยเกิร์ตเป็น 

 5.3. ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด   

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมเป็น 

 6.2. เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 10 คน มีวัสดุฝึกอย่างเพียงพอ 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ             2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  

- นมวัว  15 ลิตร 45 675 

- โยเกิร์ต 1 กก. 140 140 

- น้ําตาลทราย 5 กก. 23 115 

- นมข้นจืด 10 กระป๋อง 22 220 

- สตรอเบอรี่แช่แข็ง 2 กก. 125 250 

- ผงชอกโกเลต 1 กก. 250 250 

- กะทิ 5 กก. 70 350 

รวมงบประมาณ 2,000 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) :  นักเรียนมีวัสดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  นักเรียนสามารถผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑ์นมได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1. การสังเกต 
11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                      (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 
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โครงการสอนรายวิชาโภชนาการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติรายวิชาโภชนาการ จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้การ

ประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือนําไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกการปรุงอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อให้ดํารงชีวิต

อย่างมีสุขภาพท่ีดีต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. ประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

  5.2. ประกอบอาหารตามวัยต่างๆ 

 5.3. ฝึกการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 5.4. เลือกบริโภคอาหารได้ถูกหลักโภชนาการ   

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ 

นักศึกษาสามารถประกอบอาหารตามวัยต่างๆ ได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

 6.2. เชิงปริมาณ 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ              2,400   บาท 

รวมงบประมาณ  2,400   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  

- ผัก 10 กก. 40 400 

- ข้าวสาร 15กก. 40 600 

- ปลา 10 กก. 60 600 

- เต้าหู้ 20 กก. 12 240 

- ไข่ไก่ 2 แผง 130 260 

- น้ํามัน 6 ขวด 50 300 

รวมงบประมาณ 2,400 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) :  มีวัสดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  สามารถผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1. การสังเกต 
11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารฟิวส์ชั่น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางจิรพัชร์  บุญชัด/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาหารฟิวส์ชั่น จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือนําไปใช้

เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. ผลิตอาหารฟิวส์ชั่น 

  5.2. มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 5.3. ฝึกการจําหน่าย 

 5.4. ศึกษาตลาดอาหาร   

6. เป้าหมาย 
 6.1. เชิงคุณภาพ: นักศึกษาสามารถผลิตอาหารเพื่อธุรกิจได้อย่างน้อย 10 ชนิด 
 6.2. เชิงปริมาณ: นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและ

โภชนาการ จํานวน 10 คน มีวัสดุฝึกอย่างพอเพียง 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   1,500   บาท 

รวมงบประมาณ  1,500   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  

- แป้งสาลี 3 กก. 40 120 

- ข้าวสาร 3 กก. 40 120 

- ปลา 3 กก. 80 240 

- เนื้อหมู 3 กก. 120 360 

- ผักกะหล่ําปลี 3 กก. 40 120 

- น้ําตาลทราย 8 กก. 25 200 

- เห็ดนางฟ้า 3 กก 80 240 

- ไข่ไก่ 1 แผง 100 100 

รวมงบประมาณ 1,500 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) :  มีวัสดุฝึกเพียงพอ  

 ผลลัพธ์ (Out comes) :  สามารถผลิตอาหารฟิวส์ชั่นได้อย่างน้อย 10 ชนิด 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
11.1. การสังเกต 
11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                          (นางจิรพัชร์  บุญชัด) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารว่าง 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนวิชาอาหารว่างเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทําผลิตภัณฑ์อาหาร
ว่างชนิดต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1.1. เพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําอาหารว่างได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความประหยัด 
 5.1.2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําอาหารว่างชนิดต่างๆ  
6. เป้าหมาย 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1. นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ 

จํานวน 8 คน 
6.1.2. ฝึกปฏิบติัการทําอาหารว่างไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 
6.1.3. มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําอาหารว่างชนิดต่างๆ 
6.2.2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและความประหยัด 
6.2.3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบติัการทําอาหารว่างชนิดต่างๆ  

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้ตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ           2,500   บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. แป้งสาลี 3 ถุง 30 90  
2. กุ้ง 1 กก. 250 250  
3. กระเทียม 1 กก. 100 100  
4. น้ํามันปาล์ม 5 ขวด 35 175  
5. เนื้อหมู 3 กก. 140 420  
6. เนื้อแก๊ส 1  ถัง 400 410  
7. เนื้อปลา 3 กก. 100 300  
8. น้ํายาล้างจาน 3 ถุง 26 78  
9. น้ํามันหอย 1 ขวด 57 57  
10. ไส้กรอก 2 กก. 150 300  
11. ขนมปังแซนวิช 3 แถว 20 60   
12. ไข่ไก่ 1 แผง 110 110  
13. เผือก 3 กก. 50 150  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร
ว่างชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 12 คน ได้ฝึกการทําอาหารว่างชนิด
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ สามารถนําใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารไทยยอดนิยม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนวิชาอาหารไทยยอดนิยม เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเ พ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ                   
การทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นใน
การจัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์    

5.1. เพ่ือให้นกัศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ 
 5.2. เพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความประหยัด 
 5.3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ  
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1. นักศึกษา ปวช.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 14 คน 
6.1.2. ฝึกปฏิบัติการทําอาหารไทยยอดนิยมไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ 
6.2.2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและความประหยัด 
6.2.3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ  

7. สถานท่ีดําเนนิการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.ปลา 3 กก. 180 540 
2.กุ้ง 2 กก. 250 500 
3.กะทิ 1.5 กก. 70 105 
4.เคร่ืองแกง 1 กก. 125 125  
5.เนื้อหมู 2 กก. 120 240  
9.เต้าหู้แข็ง 5 ชิ้น 10 50  
10.น้ํามันพืช 2 ขวด 50 100  
11.เนื้อไก่ 2 กก. 90 180  
12.น่องติดตะโพก 2 กก. 80 160  
รวมงบประมาณ 2,000 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 14 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 14 คน ได้ฝึกการทําอาหารไทยยอด
นิยมชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ สามารถนําใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาเมีทักษะและประสบการณ์  

การทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นในการ
จัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความประหยัด 

2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษา ปวส.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 10 คน 
2. ฝึกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อย่างไม่น้อยกว่า 12 ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีชนิดต่างๆ 

2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความประหยัด 

3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีชนิดต่างๆ  
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,815   บาท 

รวมงบประมาณ  2,815   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.แป้งขนมปัง 1 กล่อง 350 350 
2.แป้งเค้ก 1.กล่อง 455 455 
3.เนยสด 1กล่อง 750 750 
4.ชอคโกเลต 2 กก 135 270 
5.ไข่ไก่ 3 แผง 95 285 
6.น้ําตาลทราย 3 กก. 25 75 
7.ยีสต์ 1  ถุง 150 150 
8.นมสด 5 กล่อง 10 50 
9.ผงฟู 1  กล่อง 80 80 
10.ไก่หยอง 1  ถุง 200 200 
11.ไส้กรอก 1กก. 150 150 
รวมงบประมาณ 2,815 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 10 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด  

 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 10 คน ได้ฝึกการทําผลิตภัณฑ์  เบเก
อร่ีชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 12 ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ สามารถนําใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ในการเรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นการเรียนโดยการใช้กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือศึกษาถึงข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยนักศึกษาจะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมิน
คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์ จึงมีความจําเป็นในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพและการ
ยอมรับผลิตภัณฑ์ การค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

2. เพ่ือให้มีความสามารถในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
3. เพ่ือให้มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

6. เป้าหมาย   
6.1 เชิงปริมาณ 

1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 2,3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 19 คน และ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
          1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกสนค้นคว้า ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

                     2. มีทักษะในการประเมินคุณภาพอาหาร 
  3. มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1. แป้งเค้ก 5 กก. 42 210 
2. แป้งสาลีอเนกประสงค ์ 5 กก. 35 175 
3. กะทิ 3 กก. 70 210 
4. ผงวุ้น 3 ห่อ 70 210 
5. น้ําตาลทราย 5 กก. 25 125 
6. กล่องบรรจุภัณฑ์ 3 แพ็ค 85 255 
7. น้ําตาลมะพร้าว 2 กก. 80 160 
8. ปลาฉื้งฉ้าง 2 กก. 120 240 
9. ผักสด 2 กก. 50 100 
10. เนยสด 1 กก. 735 735 
11. น้ํามันพืช 2 ขวด 40 80 
รวมงบประมาณ 2,500 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช. 2,3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 19 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ค้นคว้า การทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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โครงการสอนรายวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคุณสมบัติของพนักงานบริการ
มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืมการจัด
รายการอาหารประเภทของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมการทําความสะอาดศิลปะการจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารหลักการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมมารยาทในการรับประทาน
อาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชํานาญให้กับนักศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคุณสมบัติท่ีดีของพนักงานบริการ  
ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 2. เพ่ือให้สามารถเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะ
อาหารได้ 
 3. เพ่ือให้สามารถจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ 
 4. สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 5. มีเจตคติท่ีดีต่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและ
มีความรับผิดชอบ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส.1,2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 10 คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคุณสมบัติท่ีดีของพนักงานบริการ  

ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   2. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
   3. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 



276 

 
8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษาให้บริการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานต่างๆของวิทยาลัยได้  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมและจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ     ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ  
1. แก้วน้ํา 2 โหล 130 260 
2. ขวดบรรจุน้ําผลไม้ 250 ใบ 2 500 
3. น้ําตาลทราย 5 กก. 25 125 
4. กระเจี๊ยบแห้ง 1 กก. 715 715 
5.มะตูมแห้ง 1 กก. 300 300 
6.ถาดเสิร์ฟ 2 ใบ 300 600 
รวมงบประมาณ 2,500 บาท 
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โครงการสอนรายวิชาศิลปะประดิษฐ์ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนศิลปะประดิษฐ์ เป็นการศึกษา

และปฏิบัติเกี่ยวกับ พ้ืนฐานการประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง และแกะสลักผัก ผลไม้ และวัสดุอ่ืนๆ และ
งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม ประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์ บรรจุภัณฑ์ คิดคํานวณต้นทุน กําหนดราคาขายและจัด
จําหน่าย โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชํานาญให้กับนักศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง  และ
แกะสลักผัก ผลไม้ และวัสดุอ่ืนๆ 

2. เพ่ือฝึกทักษะในการประดิษฐ์งานศิลปะประดิษฐ์  
3. เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย          

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 19 คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบังานศิลปะประดิษฐ์ 
   2. ปฏิบัติการทํางานศิลปะประดิษฐ์ได้ 
   3. นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
    2. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะประดิษฐ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทํางานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ จนมีทักษะ มีความชํานาญสามารถ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

 
 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ  
1.แครอท 4 กก. 40  160 
2.มะเขือเทศ 3 กก. 50  150 
3.ฟักทอง 6 กก. 30  180 
4.แก้วมังกร 3 กก. 60  180 
5.สับปะรด 10 ลูก 20 200 
6.หัวไชเท้า 2 กก. 75 150 
7.แตงกวา 3  กก. 30  90 
8. ดอกไม้สด 8 กํา 150 1,200 
9.กาวแท่ง 1 ห่อ 140 140 
10.กาวลาแท็กซ์ 1 ขวด 50 50 
รวมงบประมาณ 2,500 บาท 
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11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

แบบรายงานและสรุปโครงการ 
 
 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการเรียนวิชาอาหารไทย เป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติ

เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทําอาหารไทยชนิดต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึง
มีความจําเป็นในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทําอาหารไทยชนิดต่างๆ 
2. เพ่ือฝึกให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึง   ความปลอดภัย

และความประหยัด 
3. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําอาหารไทยชนิดต่างๆ 
4. สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

6. เป้าหมาย 
6.1 เชิงปริมาณ 

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คนและผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําอาหารไทยชนิดต่างๆ 
2. มีทักษะในการทําอาหารไทยและการจัดตกแต่ง 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500  บาท 
รวมงบประมาณ  2,500  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ  
1. ปลา 4 กก. 150 600 
2. กุ้ง 3 กก. 240 480  
3. กะทิ 4 กก. 70 280  
4. เคร่ืองแกง 1 กก. 100 100  
5. หมู 3 กก. 140 450  
6. สับปะรด 4 ลูก 20 80  
7. ผักสด 3 กก. 50 150  
8. น้ําตาลทราย 1 กก. 20 20  
9.ซอสปรุงรส 1 ขวด 50 50  
10.ข้าวสาร 5 กก. 200 200  
11.น้ํามันพืช 3 ขวด 40 120  
12. แก๊ส 1 ถัง 400 400  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําอาการไทย
ชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  
 
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น และนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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โครงการสอนรายวิชาศิลปะการออกแบบและตกแต่งอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการออกแบบและ

ตกแต่งอาหาร เป็นการศึกษาศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหาร การออกแบบการตกแต่ง
โต๊ะอาหาร การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่งโต๊ะอาหาร การตกแต่งโต๊ะอาหารในโอกาสต่างๆ โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจ
นิสัยในการทํางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
และเป็นการฝึกทักษะความชํานาญให้กับนักศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหาร ในโอกาส
ต่างๆ ได้ 

2. นักศึกษาสามารถนําหลักศิลปะมาประยุกต์ใชใ้นการตกแต่งอาหารและจานอาหารได้ 
3. เพ่ือให้มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้

เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งาน 
4. สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
5. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 5 คน และผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้หลักศิลปะในการออกแบบตกแต่งอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหาร     
ในโอกาสต่างๆ ได้ 

2. มีความสามารถ เลือกใช้วัสดุตกแต่งโต๊ะอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้
เหมาะสมกับโอกาส และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งาน 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   1,970   บาท 
รวมงบประมาณ  1,970   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ  
1.หัวไชเท้า 4 กก. 50 200 
2.แตงกวา 8 กก.. 30 240 
3.แครอท 7 กก. 40 280 
4. ฟักทอง 20 กก. 31 620 
5.แตงโม 10 ลูก 51 510 
6.แอปเปิ้ล 15 ลูก 10 150 
รวมงบประมาณ 1,970 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ตกแต่งโต๊ะอาหารได้เหมาะสมกับโอกาส  
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งาน  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการตกแต่งอาหาร จัดวางสิ่งตกแต่งบนโต๊ะอาหาร ได้เหมาะสมกับ
โอกาส และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งาน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 



284 

 
โครงการสอนรายวิชาขนมไทยเบ้ืองต้น 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย เป็นการศึกษาและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือก การใช้วัตถุดิบในการทําขนมไทย ประเภทของขนมไทย การเลือกใช้อุปกรณ์ในการทําขนม
ไทย วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย บรรจุภัณฑ์และการจัดจําหน่าย โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางาน
ด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะ
ความชํานาญให้กับนักศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย 
การบรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 

2. เพ่ือฝึกปฏิบัติการทําขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 
3. สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพ่ือให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.1 สาขาอาหารและโภชนาการ จาํนวน 15 คนและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

       1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเลือก การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย         
การบรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 
       2. มีทักษะในการทําขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ค่าวัสดุ
1. แป้งข้าวเหนียว 6 กก. 40 240 
2. แป้งมัน 4 กก. 30 120 
3. ข้าวเหนียว 4 กก. 70 280  
4. ไข่ไก่ 2 แผง 1 200  
5. ไข่เป็ด 20 ฟอง 4 80  
6. น้ําตาล 10 กก. 25 250  
7. ผงวุ้น 5 ซอง 68 340  
9. กล้วยน้ําว้า 5 หวี 20 100  
10.ฟักทอง 5 กก. 30 150  
12. กะทิ 8 กก. 70 560  
13. เผือก 3 กก. 60 180  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาทําขนมไทยได้ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด  
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการทําขนมไทย จัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์และจัดจําหน่าย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 
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โครงการสอนรายวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปัญจาภรณ์  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคุณสมบัติของพนักงานบริการ
มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องด่ืมการจัด
รายการอาหารประเภทของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมการทําความสะอาดศิลปะการจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารการจัดและตกแต่งโต๊ะอาหารหลักการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมมารยาทในการรับประทาน
อาหาร โดยฝึกให้นักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการฝึกทักษะความชํานาญให้กับนักศึกษาเพ่ือท่ีจะสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมคุณสมบัติท่ีดีของพนักงานบริการ 
ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2. เพ่ือให้สามารถเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารได้ 
3. เพ่ือให้สามารถจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ 
4. สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมปฏิบัติงานด้วยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมี

ความรับผิดชอบ 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนและผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกคน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
   1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอาหารและเครื่องด่ืมคุณสมบัติท่ีดีของพนักงานบริการ  

ประเภทของการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   2. มีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมและจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร 
   3. มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษาให้บริการจัดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานต่างๆ ของวิทยาลัยได้  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการอาหารและเครื่องด่ืมและจัดวาง
อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และให้บริการการจัดบริการอาหารและเครื่องด่ืม และนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
  

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางปัญจาภรณ์  ไพลอย) 

 

 

 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  

1. ผ้าปูโต๊ะ 50 หลา 50 บาท 2,500 
รวมงบประมาณ 2,500 บาท 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารมังสวิรัติ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในการเรียนวิชาอาหารมังสวิรัติเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทําอาหาร

มังสวิรัติชนิดต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นในการจัดซ้ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักศึกษา เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการทําอาหารมังสวิรัติได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงความปลอดภัย
และความประหยัด 

 2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ  
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 
1. นักศึกษา ปวช.3 สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 7 คน 
2. ฝึกปฏิบัติการการทําอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ อย่างน้อย 12 ผลิตภัณฑ์ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
            1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ  

2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการการทําอาหารมังสวิรัติชนิดต่างๆ 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.โปรตีนเกษตร 3  กก. 100 300 
2.เต้าหู้หลอด 15 กก. 10 150 
3.น้ํามันถ่ัวเหลือง 3 กก. 50 150 
4.ผักรวมแช่แข็ง 3 กก. 60 180 
5.ซีอ้ิวขาว 1 ขวด 50 50 
6.บร๊อคโคลี่ 2 กก. 90 180 
7.เต้าหู้แข็ง 10  ชิ้น 10 100 
8.ไข่ไก่ 2  แผง 90 180 
9.เห็ดนางฟ้า 7  กก. 70 490 
10.ข้าวโพดออ่น 2  กก. 50 100 
11.กะทิ 2  กก 60 120 
รวมงบประมาณ 2,000 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 7 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทําอาหาร
มังสวิรัติชนิดต่างๆ  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 7 คน ได้ฝึกการการการทําอาหาร
มังสวิรัติชนิดต่างๆ จนเกิดทักษะมีความชํานาญ สามารถนําใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
จากรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาโครงการ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนวิชาโครงการเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนใน
รายวิชาต่างๆ มาฝึกทักษะการทําโครงการตามท่ีนักศึกษาถนัดและมีความสนใจ ให้เกิดทักษะและมีความชํานาญ 
เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารครอบครัวได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและความประหยัด 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการทําโครงการ  
6. เป้าหมาย 
          6.1 เชิงปริมาณ 
                1. นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 14 คน 
                2. ฝึกปฏิบัติการทําโครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
           6.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําโครงการ 
     2. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด 
     3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทําโครงการ  
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 

รวมงบประมาณ  2,500   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ   
1.แป้งสาล ี 8  กก. 40 320  
2.น้ํามันปาล์ม 8  ขวด 35 280  
3.ไข่ไก่ 2  แผง 95 190  
4.กะทิ 4  กก. 60 240  
5.ถ่ัวเขียวเราะเปลือก 4  กก. 70 280  
6.น้ําตาลทราย 8  กก. 25 200  
7.กระเจี๊ยบแห้ง 1  กก 260 260  
8.เนื้อแก๊ส 1 ถัง 430 430  
9.เนื้อปลา 3  กก 100 300  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 14 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํา
โครงการไม่น้อยกว่า 5 โครงการ  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 14 คน ได้ฝึกการทําโครงการไม่น้อย
กว่า 5 โครงการ จนเกิดทักษะมีความชํานาญ สามารถนําใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 

 

 

 

 



292 

 
โครงการสอนรายวิชาการแปรรูปอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการเรียนวิชาการแปรรูปอาหารเป็นการเรียนเน้นการปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํา
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นในการจัดซ้ือวัสดุใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความประหยัด 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ 
     1. นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ จํานวน 13 คน 
     2. มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 1,000 บาท 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
     1. นักศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทําผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความประหยัด 
     2. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ  
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,000   บาท 

รวมงบประมาณ  2,000   บาท 
 
แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.เนื้อหมู 4 กก. 110 440 
2.เนื้อปลา 4 กก. 100 400 
3.กุ้ง 1 กก. 250 250 
4.น้ําตาลทราย 5 กก. 25 125 
5.กระเจี๊ยบแห้ง 1 กก. 250 250 
6.เนื้อไก่ 2 กก. 90 180 
7.ไข่เป็ด 50 ฟอง 5 250 
8.น้ํามันปาล์ม 3 ขวด 35 105 
รวมงบประมาณ 2,000 บาท 

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 13 คน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูป
อาหารชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 12 ชนิดมีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
1,000 บาท  
ผลลัพธ์ (Out comes) 

นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 13 คน ได้ฝึกการทําแปรรูปชนิดต่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 12 ชนิดจนเกิดทักษะมีความชํานาญ สามารถนําใช้ในการประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาท่ีนักศึกษาท้ังการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กก็เป็นวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติการทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
6. เป้าหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน สามารถทําเค้ก
และแต่งหน้าเค้กได้ 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ  

  - ค่าวัสดุ   2,550   บาท 
รวมงบประมาณ  2,550   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

ค่าวัสดุ 
1.แป้งเค้ก    1 ลัง 470          470 

2.เนยสด 1 ลัง 580 580 

3.เนยขาว 5 กก. 60 300 

4.น้ําตาล 20 กก. 30 600  

5.ไข่ไก่  100 ฟอง 4 400  

6.กล่องบรรจุ 200 ใบ 1 200  

รวมเป็นเงิน 2,550 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการทํา
เค้กและแต่งหน้าเค้ก 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน สามารถทําเค้กและแต่งหน้าเค้ก
และนําประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารนานาชาติ 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาท่ีนักศึกษาท้ังการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษา

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายวิชาอาหารนานาชาติเป็นวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน

เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค์   

 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้  การทําอาหารนานาชาติ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทําอาหารนานาชาติ 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทําอาหารนานาชาติ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการทําทําอาหารนานาชาติ 
 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   

7.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทําอาหารนานาชาติ 
 7.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน สามารถทําอาหาร
นานาชาติ 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

1.เส้นสปาเกตตี้ 4 ห่อ 75 300 
2.สาหร่าย 5 ห่อ 45 225 
3.วาซาบิ 2 ขวด 60 120 
4.ปูอัด 2 แพ็ค 70 140  
5.เนื้อหมู 1 กก 170 170  
6.เนื้อวัว 2 กก 200 400  
7.ข้าวญี่ปุ่น 3 กก 90 270  
8.ผักสลัด 2 กก 70 140  
9.พริกหวาน 3 ลูก 45 135  
10.แป้งขนมปัง 0.5 ลัง 400 200  
11.เนยสด 0.5 ลัง 800 400  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการ
ทําอาหารนานาชาติ 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน สามารถทําอาหารนานาชาติ
และนําประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาท่ีนักศึกษาท้ังการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษา

สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายวิชาหลักการประกอบอาหารเป็นวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการ

ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

5. วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการประกอบอาหาร 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทําประกอบอาหาร 
3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการทําประกอบอาหาร 

 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เปา้หมาย   

6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทําประกอบอาหาร 

6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน สามารถทําการ
ประกอบอาหาร 
ทําอาหารนานาชาติ 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             
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9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,500   บาท 
รวมงบประมาณ  2,500   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

1.ปลาสด 4 กก 150 600 
2.เนื้อหมู 2 กก 180 360 
3.เนื้อวัว 2 กก 160 320 
4.ผักสด 10 กก 40 400  
5.ข้าวสาร 10 กก 35 350  
6.เคร่ืองปรุง 5 ขวด 50 250  
7.น้ํายาล้างจาน 6 ขวด 45 270  
รวมงบประมาณ 2,500 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน     
การประกอบอาหาร 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 15 คน สามารถประกอบอาหารและ
นํามาประกอบอาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาการนําเสนองานอาหาร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาท่ีนักศึกษาท้ังการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายวิชาการนําเสนองานอาหารเป็นวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการ
ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคการนําเสนองานอาหาร 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการนําเสนองานอาหาร 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการนําเสนองานอาหาร 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการนําเสนองานอาหาร 
 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 จํานวน 7 คน สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้
และฝึกฝนการทําการสาธิตการประกอบอาหาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 จํานวน 7 คน สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทําการ
สาธิตการประกอบอาหาร 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
 
 
 



301 

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,485   บาท 
รวมงบประมาณ  2,485   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   
รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ

1.ขนมปัง 5 แถว 40 400  
2.ทูน่ากระป๋อง 6 กป. 35 210  
3.ผักสลัด 4 กก 70 280  

4.เส้นสปาเกตตี้ 2 ห่อ 75 130  

5.สาหร่าย 5ห่อ 45 225  

6.วาซาบิ 2 ขวด 60 120 

7.ปูอัด 4 แพ็ค 70 280 

8.เนื้อหมู 2  กก 160 320 

9.เนื้อวัว 2 กก 170 340 

10.ข้าวญี่ปุ่น 2 กก 90 180 

รวมงบประมาณ 2,485 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการนําเสนองาน
อาหาร 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถการนําเสนองานอาหารและนําประกอบ
อาชีพได้ 
 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาเบเกอรี่เพ่ือการค้า 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี      4    
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้  2.3    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาชา

วิชาอาหารและโภชนาการ มีรายวิชาท่ีนักศึกษาท้ังการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ รายวิชาเบเกอร่ีเพ่ือการค้าเป็นวิชาหนึ่งท่ีนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการฝึกฝน
เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ และนําไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทํา เบเกอรี่เพ่ือการค้า 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทํา เบเกอรี่เพ่ือการค้า 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในการทํา เบเกอรี่เพ่ือการค้า 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการทํา เบเกอรี่เพ่ือการค้า 
 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
6. เป้าหมาย   
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนการ
ทําเบเกอร่ีเพ่ือการค้า 

6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทําเบเกอร่ีเพ่ือการค้า 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,805   บาท 
รวมงบประมาณ  2,805   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  

1.แป้งขนมปัง 1 ลัง 400 400 
2.เนยสด 1 ลัง 800 800  
3.น้ําตาล 20 กก 28 560  
4.ไข่ไก่ 100 ฟอง 4 400  
5.แป้งเค้ก 1 ลัง 425 425  
6.ซอคโคแลต 2 แท่ง 110 220  
รวมงบประมาณ 2,805 บาท  

*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนทํา เบเกอรี่เพ่ือ
การค้า 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทําเบเกอร่ีเพ่ือการค้าและนําประกอบ
อาชีพได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซียน 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขา

อาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารอาเซียนเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องเรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการเรียนการสอนอย่างแท้จริงและสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้
ในอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทําอาหารอาเซียน 
   2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทําอาหารอาเซียน 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในทําอาหารอาเซียน 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการทําอาหารอาเซียน 
 5. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําอาหารอาเซียน 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คนได้รับการเรียนรู้      
ท้ังปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารอาเซียน 
 6.2 เชงิคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คนสามารถทําอาหารอาเซียน 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,545   บาท 
รวมงบประมาณ  2,545   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
ค่าวัสดุ  
1.ไก่ 4 ตัว 120 480 

2.ปลา 4 กก 160 640 

3.เนื้อวัว 2 กก 250 500 

4.ไข่ไก่ 5 แผง 100 500 

5.ผัก 5 กก 40 200 

6.น้ํายาล้างจาน 3 ขวด 45 135 

7.สก็อตไบต์ 1 แผง 90 90 

รวมงบประมาณ 2,545 บาท  
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน8คนได้รับการเรียนรู้ท้ังปฏิบัติและ
ทฤษฎีในการทําอาหารนานาชาติ 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คนสามารถทําอาหารนานาชาติ และ
สามารถนําความรู้และทักษะ ประสบการณ์ท่ีเกิดจากรายวิชาทําอาหารนานาชาติไปศึกษาต่อท่ีสูงข้ึนหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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โครงการสอนรายวิชาอาหารและเครื่องด่ืมสมุนไพร 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบ         นางปวีณา  อยู่มะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรม/ฝ่ายวิชาการ   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1. นโยบายการบริหาร สอศ. มิติท่ี ยกระดับคุณภาพผู้เรียน/เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ  

 3.2. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี       4   
 3.3. มาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี  2  ตัวบ่งชี้   2.3   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรเป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องเรียนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในการเรียน
การสอนอย่างแท้จริงและสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ในอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

2. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะในการทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดประสบการณ์ในทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีในการทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 5. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
6. เป้าหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 7 คนได้รับการเรียนรู้ท้ัง
ปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 7 คน สามารถทําอาหาร
และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
7. สถานท่ีดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปผลโครงการ             

 
9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา การดําเนินโครงการ 
 แหล่งงบประมาณ   ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อื่น ๆ   

  - ค่าวัสดุ   2,700   บาท 
รวมงบประมาณ  2,700   บาท 
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แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

รายการวัสดุ จํานวนท่ีต้องการ ราคา/หน่วย จํานวนเงิน หมายเหตุ
1.สับปะรด 10 ลูก 25 250 

2.กระเจี๊ยบแห้ง 1 กก 200 200 

3.มะตูมแห้ง 1 กก 200 200 

4.ขวดบรรจุ 1 แพ็ค 250 250 

5.ส้ม 5 กก 80 400 

6.กุ้งสด 2 กก 250 500 

7.เคร่ืองปรุงรส 2 ขวด 50 100 

8.น้ําตาลทราย 20 กก 25 500 

9.ลําใยแห้ง 2 กก 150 300 

รวมงบประมาณ 2,700 บาท 
*ถัวเฉล่ียจ่ายจริงทุกรายการ* 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out puts) 

    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คน ได้รับการเรียนรู้ท้ังปฏิบัติและ
ทฤษฎีในการทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
ผลลัพธ์ (Out comes) 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คน สามารถทําอาหารนานาชาติ 
และสามารถนําความรู้และทักษะ ประสบการณ์ท่ีเกิดจากรายวิชาทําอาหารและเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไป
ศึกษาต่อท่ีสูงข้ึนหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางปวีณา  อยู่มะนะ) 
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