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คํานํา 

 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาน้ี เปน

เครื่องมือสําคัญ ของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหการใชจายงบประมาณประจําปเปนไปตามยุทธศาสตร 

นโยบาย ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสามารถควบคุมการ

ใชจายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบทางราชการ 

 งานวางแผนและงบประมาณ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2560 โดยจัดทําข้ึนจากการ

ระดมสมอง ของผูบริหาร และบุคลากร ในสถานศึกษา ซึ่งมุงเนนการใชเงินงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ประโยชน ประหยัด และถูกตองตามระเบียบราชการ ทั้งน้ีแผนปฏิบัติราชการดังกลาว ยังถือเปน

เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานดวย  

 ทายน้ี หากแผนปฏิบัติราชการประจําปน้ี มีสวนหน่ึงสวนใดขาดตกบกพรอง ผูจัดทําและรวบรวม

แผนปฏิบัติราชการประจําปน้ี  ขอนอมรับเพื่อแกไขและขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 

 

        

        งานวางแผนและงบประมาณ 

              กันยายน  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

สารบญั 

เรื่อง/รายการ 

คํานํา                   หนา 

สวนท่ี 1 บทนํา 

 1.1 วิสัยทัศน พันกิจ 2 ยุทธศาสตร  มาตรการ ป 2560 ของสอศ.     1 

 1.2 นโยบายและยุทธศาสตรที่เก่ียวของ        2 

 1.3 ยุทธศาสตรพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต      5 

สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐาน 

 2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  10 

 2.2 กลยุทธ และมาตรการ ของสถานศึกษาปปจจุบัน      11 

 2.3 ขอมูลประวัติของสถานศึกษา        12 

 2.4 ขอมูลอาคารสถานที่         14 

 2.5 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน      15 

 2.6 แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา       18 

 2.7 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา        20 

 2.5 ขอมูลนักเรียน นักศึกษา          25 

สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ 

 3.1 สรุปผลการใชจายเงินปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.2559)     26 

 3.2 ประมาณการรายรับ – รายจาย ของสถานศึกษาในป 2560     29 

 3.3 สรุปงบหนารายจาย         31 

รายละเอียดโครงการท่ีดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 

โครงการฝายบริหารทรัพยากร 

 โครงการเดินทางไปราชการ         35 

 โครงการจางลูกจางชั่วคราวดวยเงินบํารุงการศึกษา      36 

 โครงการเอกสารการพิมพ         38 

 โครงการงานสารบรรณ         40 

 โครงการจัดซ้ือวัสดสํุานักงานงานพัสดุกลาง       42 

 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจํางานพัสดุกลาง       43 

 โครงการจัดซ้ือนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน       44 

 โครงการบํารุงรักษารถยนต         46 

 โครงการซอมแซมทรัพยสินวิทยาลัยฯ        48 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง/รายการ 

                      หนา 

 โครงการซอมแซมและปรับปรุงงานงานอาคารสถานที่      50 

 โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงานงานอาคารสถานที่       52 

 โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ        54 

            โครงการทําความสะอาดเครื่องนอนครูเวร       55 

 โครงการงานประชาสัมพันธ         57 

 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจํางานการเงิน       58 

 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจํางานบัญชี        60 

 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษาดูงาน)      61 

 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณจัดตกแตงสถานที่ภายในสถานศึกษา     63 

 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย       64 

โครงการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       66 

 โครงการงานศูนยขอมูลสารสนเทศ        68 

 โครงการดําเนินงานวางแผนและงบประมาณ       69 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2560    71 

 โครงการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร       73 

 โครงการสํารองจายกรณีฉุกเฉิน        75 

 โครงการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา      76 

โครงการฝายวิชาการ 

 โครงการพัฒนางานหองสมุด  3 ด ี        77 

 โครงการสัปดาหหองสมุด....สูการอาน        79 

 โครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐานการทดสอบ  V-NET      80 

 โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ        82 

 โครงการสอนพัฒนางานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท      83 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ      85 

 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช     86 

 โครงการจัดทําแปลงตัวอยางพืชอาหารสัตว       88 

 โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2560   90 

 โครงการจัดการฝกงานภายนอกประจําปการศึกษา 2560      92 

 โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา       94 

 โครงการพัฒนาหองวิชาการ         96 

 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา     97 

 โครงการสวนพฤกษศาสตรในสถานศึกษา       99 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง/รายการ 

                หนา 

 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ        101            
 โครงการแนะแนวสัญจร ปการศึกษา 2560       102 

 โครงการเปดประตูเรียนรูวิชาชีพ  วษท. พังงาป 2560      104 

 โครงการปรับปรุงระบบเอกสารงานแนะแนวและจัดหางาน ป2560     106 

 โครงการประชุมผูปกครอง ป 2/2559 และ 1/2560      108 

 โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันปงบประมาณ   2560   109 

 โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2560   110 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม         112 
 โครงการรวมกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย      115 
            โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2560  117 

 โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ        119 

 โครงการวันไหวครู          121 

 โครงการราตรีไผสีทอง         122 

 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559    124 

 โครงการ Big  Cleaning  Day  รวมอนุรักษวันส่ิงแวดลอมโลก     126 

 โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส  ตานภัยยาเสพติด” 2560     128 

 โครงการรวมรณรงคตอตานยาเสพติด        130 

 โครงการสงเสริมกิจกรรม อกท.หนวยพังงา       131 

 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ        134 

 โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจาหนาที่ของวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2560   136 

 โครงการ To Be Number One ประจําป 2559       137 

 โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต     140 

 โครงการประกวดหองพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต     141 

 โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศึกษาประจําป  2559      143 

 โครงการลดผูเรียนออกกลางคัน (กิจกรรมการออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา)    144 

 โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีแฟมสะสมงาน 100%      147 

 โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน       148 

งานฟารม 

 โครงการงานฟารมยางพารา          151 

 โครงการงานฟารมทุงหญารวมปาลมนํ้ามัน       152 

 โครงการงานฟารมทุงหญารวมปาลมนํ้ามัน (แปลงใหม)      154 

 โครงการงานฟารมทุงหญารวมปาลมนํ้ามัน (ปลูกทดแทน)      156 

 โครงการงานฟารมสุกร         157 



 
 

 

 

  

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง/รายการ 

            หนา 

 โครงการเล้ียงไกไขแบบเศรษฐกิจพอเพียง       159

 โครงการเล้ียงโคเน้ือ         161 

 โครงการเล้ียงไกพื้นเมือง         163 

 โครงการงานฟารมสุกรเชิงธุรกิจ        165

 โครงการผลิตไมประดับ         166 

 โครงการเล้ียงปลานํ้าจืดจําหนาย        168 

 โครงการเล้ียงพอแมพันธุปลานํ้าจืด        169 

 โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจําหนาย        171 

โครงการสอน 

 โครงการผลิตอาหารสัตวนํ้าสําเร็จรูปเพื่อการทดลอง      174 

            โครงการสอนวิชาการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม       176 

 โครงการสอนวิชา โรคสัตวนํ้า การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจและวัสดุสํานักงานแผนกวิชาประมง  178 

 โครงการสอนวิชา โรคสัตวนํ้า การเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจและวัสดุสํานักงานแผนกวิชาประมง  180 

 โครงการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน       182 

 โครงการสอนรายวิชาหลักการสงเสริมการเกษตร       184 

            โครงการสอนวิชาการผลิตเห็ด         185 

            โครงการสอนวิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร       187 

            โครงการสอนวิชาการจัดและดูแลสวน        189 

            โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก        190 
 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม        191 

 โครงการสอนวิชาดินและนํ้าเพื่อการเกษตร       193 

 โครงการสอนวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว       195 

 โครงการสอนสารชีวภาพในงานผลิตพืช        197 

            โครงการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2560  199 
            โครงการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2560  201 

 โครงการทศวรรษแหงการอาน        204 

 โครงการภาษาไทยภาษาเรา         205 

            โครงการภาษาตนไม (English)        207 

 โครงการวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1        208 

            โครงการรายวิชาภาษาอังกฤษ        209 

 โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ       211 

 โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน       212 



 
 

 

 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง/รายการ 

                     หนา 

            โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด      214 

 โครงการสงเสรมิกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสตมาส) ประจําปการศึกษา 2/2559   215 

 โครงการ English One Word A Day ปการศึกษา 2/2559      218 

 โครงการ English One Word A Day ปการศึกษา 1/2560      220 

 โครงการสงเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสตมาส) ประจําปการศึกษา 2/2559   222 

 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร        225 

            โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ        226         

โครงการสอนวิชาประวัติศาสตรชาติไทย        228 

 โครงการสอนวิชาชีวิตและสังคมไทย....สืบสานเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถิ่น   230 

 โครงการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม       231 

 โครงการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู       233
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                                                 สวนท่ี 1 
 

 

วิสัยทัศน  พนัธกิจ  ยุทธศาสตร ของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพือ่เปนพลงัขับเคลื่อน

เศรษฐกจิและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 

 1. จัดและสงเสรมิและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 

 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางทั่วถึงตอเน่ืองเสมอภาคและเปนธรรม 

 4. เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพระดับฝมือเทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

 5. สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝกอบรมวิชาชีพ 

 6. วิจัยสรางนวัตกรรมจัดการองคความรูเพื่อการพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 7. สงเสรมิ/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร 

 1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

 2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

 3. สงเสรมิการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพบรหิารจัดการใหมมีาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 

 1. สงเสรมิศักยภาพสถานศึกษา 

 2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

 3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

 4. ปฏิรูปสือ่และหลกัสูตร 

 5. ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 

 6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 



 
 

 

 

 7. การสรางและกระจายโอกาส 

 8. สรางความรวมมือกบัภาคเอกชนในทุกระดับ 

 9. สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ 

 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 11. สงเสรมิสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย 

นโยบายและยุทธศาสตร ทีเ่กี่ยวของ 

นโยบายรัฐบาล 11 ดานคือ 

 1. การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 

 3. การลดความเหลือ่มล้ําของสงัคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบรกิารของรัฐ 

 4. การศึกษาและเรียนรูการทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. การยกระดับคุณภาพบรกิารดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

 7. การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

 8. การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัยและพฒันาและ 

นวัตกรรม 

 9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรกัษกับการใช 

ประโยชนอยางย่ังยืน 

 10. การสงเสริมการบรหิารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

 1.จัดใหมกีารปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพรอมกันเพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรูพัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ 

ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ 

การเรียนรูโดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสมัมาชีพในพื้นทีล่ดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนที ่

ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ทัง้ในดานการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกจิบริการ 



 
 

 

 

 2. ในระยะเฉพาะหนาจะปรบัเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความ

จําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรบัปรงุและบรูณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน 

และประชาชนทั่วไปมีสทิธิเลอืกรบับริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมี

คูปองการศึกษาเปนแนวทางหน่ึง 

 3. ใหองคกรภาคประชาสงัคมภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวม

จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและรวมในการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจการบรหิาร

จัดการศึกษาสูสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอมโดย

ใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบรหิารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน 

 4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวิตเพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถ

ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลกัสูตรให

เช่ือมโยงกับภูมสิังคมโดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพฒันาผูเรียนทั้งในดาน

ความรูทักษะการใฝเรียนรูการแกปญหาการรบัฟงความเห็นผูอื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเปนพลเมืองดี

โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรยีน 

 5. สงเสรมิอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพือ่สรางแรงงานทีม่ีทักษะโดยเฉพาะใน

ทองถ่ินที่มีความตองการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนใหมี

วุฒิตรงตามวิชาทีส่อนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมอืที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปน

เครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเองเชนการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอเิล็กทรอนิกสเปนตน

รวมทั้งปรบัระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพ

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 7. ทะนุบํารงุและอปุถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท

สําคัญในการปลกูฝงคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท

ในสังคมไทยอยางย่ังยืนและมสีวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

 8. อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินรวมทั้งความ

หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย

นําไปสูการสรางความสมัพันธอันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติตลอดจนเพิม่

มูลคาทางเศรษฐกจิใหแกประเทศ 

 9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากลและการ

สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากลเพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อ

การเปนสวนหน่ึงของประชาคมโลก 



 
 

 

 

 10.ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปดพืน้ที่สาธารณะให

เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 
 

ยุทธศาสตร/นโยบาย/แผน และมติ ครม. ทีเ่กี่ยวของกบัการจัดทํา 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

1. ยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรที ่2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการแกปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบโตจากภายใน 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกบัสิง่แวดลอมอยางย่ังยืน

 ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตและพฒันากําลังคนใหสอดคลองกบัความตองการและรองรับการพฒันาประเทศ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 7 ระบบการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตรที่ 8 สรางโอกาสทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดภาคใต 

 ยุทธศาสตรที่ 10 การวิจัยเพื่อพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษรัตนสุวรรณ) 

 3.1 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 

  1) การจัดทําแผนงาน/โครงการรเิริม่ใหม/ตองสะทอนปญหา 

  2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธ์ิผล 

  3) ใหความเรงดวนแผนงาน/โครงการตามพระราชดําร ิ

  4) ใชงบประมาณอยางคุมคา 

  5) เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

  6) อํานวยการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 



 
 

 

 

  7) การรวมมอืกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

  8) ใหความสําคัญกับการบรหิารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆ ของแตละสวนราชการ 

  9) ผลิตกําลังคนใหตรงตามความตองการทั้งระดับ Engineer, Technician และแรงงานทั่วไป โดย

ดําเนินการทัง้ในสายสามญัและสายอาชีพ 

  10) ปรับปรงุประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้ง 5 องคกร หลกัหนวยงานในกํากบัและสถานศึกษา 

  11) การพัฒนาดาน ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจและการ

สื่อสารภายในองคกร รวมถึงการสมัมนา 

  12) ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 

  13) การดูแลรกัษาสภาพแวดลอม 

  14) พัฒนาครูเปนมืออาชีพอยางเพียงพอ โดยการผลิตและจางครูที่เกษียณ 

  15) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสมัฤทธ์ิของผูเรียน 

  16) ผูเรียน ผูสอน และผูปกครองมีความสุข 

  17) ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง 

 3.2 นโยบายสงเสรมิและสนับสนุนการศึกษา 

  1) นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต 

  2) นโยบายดานสวัสดิการ 

  3) นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4) นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ  

    3.3 นโยบายเฉพาะ 

  1) การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2) การอาชีวศึกษา 

  3) การอุดมศึกษา 

     3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน

เพื่อลดความซ้ําซอน 

     3.2 กําหนดผลลัพธ (Outcome)ของสถาบันอุดมศึกษา เชน เปนศูนยวิจัยที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและ

พัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมจากทรัพยากรในทองถ่ิน เพื่อเพิม่มูลคาการสงออกของประเทศ 

    3.3 จัดใหสถาบันอุดมศึกษาในพื้นทีท่ําหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้งใหแกสถานศึกษาในทองถ่ิน เพื่อการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน 

    3.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร 

         4.1 การสรางความปรองดองและสมานฉันท 

         4.2 การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 



 
 

 

 

         4.3 การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

         4.4 การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติด 

  4.5 การจัดการปญหาที่ดินทํากิน 

  4.6 การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ 

  4.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

  4.8 การพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทลั 

  4.9 การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

      4.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

      4.11 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

       4.12 การสงเสรมิการวิจัยพัฒนา 

       4.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

       4.14 การบริหารจัดการทรัพยากร 

       4.15 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานทีเ่ปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

       4.16 การบริหารการจัดการขยะของเสียอันตราย 

       4.17 การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

       4.18 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

       4.19 การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 

       4.20 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

          4.21 การสรางความเสมอภาคเพือ่รองรับสังคมผูสูงอายุ 

       4.22 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

       4.23 การอํานวยความสะดวกทางธุรกจิ 

       4.24 การสงเสรมิการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       4.25 การสงเสรมิการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 

 พันธกิจที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมสูความเปนเลิศ 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ทีส่อดคลองกบัความตองการของสถาน

ประกอบการและการเปนผูประกอบการเกษตรแนวใหม 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟารมตนแบบที่คํานึงถึงการใชพลังงาน

ทดแทน เพื่อเปนที่พึง่ของชุมชนและสงัคม 



 
 

 

 

  ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารยและบุคลากรสูความเปน

มืออาชีพ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 วิจัยและพฒันานวัตกรรมทีส่อดคลองกบัความตองการของชุมชนและสังคมสู

การเปนงานฟารมตนแบบ 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรที ่1 พัฒนาระบบการบรหิารใหมปีระสิทธิภาพ ทันสมัยดวยหลักการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดี 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

 พันธกิจที่ 3 สรางความรวมมือเครือขายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมสูสากล 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายความรวมมือและเครอืขายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบ 

การชุมชน และสงัคมในประเทศโดยเนนระบบทวิภาคี 

  ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรวมมอืและเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวาง

ประเทศ 

 พันธกิจที่ 4 เสริมสรางโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหแกประชาชนอยางตอเน่ืองทั่วถึงเทา

เทียม 

  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการเขาถึงโอกาสในการศึกษาอยางตอเน่ืองของเยาวชน เกษตรกร

และประชาชน 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพือ่

เพิ่มมลูคาการผลิต 

กลยุทธการดําเนนิงาน 

 พันธกิจท่ี 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมสูความเปนเลิศ 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน ทีส่อดคลองกบัความตองการของสถาน

ประกอบการ และการเปนผูประกอบการเกษตรแนวใหม 

   กลยุทธที่ 1 ผลิตและพฒันาผูเรียนอาชีวศึกษาเกษตร ใหมสีมรรถนะและเปน

ผูประกอบการเกษตรมืออาชีพแนวใหม (Smart Farmer) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานและสังคม 

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาความเปนผูน าทางการเกษตรของผูเรียนดวยกิจกรรมองคการ

เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย 

   กลยุทธที่ 3 สรางภาพลักษณและการยอมรับการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

   กลยุทธที่ 1 เรงรัดพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และระบบ



 
 

 

 

การประเมินทีส่อดคลองกบัระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และตรงกบัความตองการของสถานประกอบการ ชุมชนและ

สังคม 

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาฐานเทคโนโลยีโดยใชโครงการอาชีพ เนน

การอยูประจํา ทํางานฟารม เพื่อสรางเกษตรกรแนวใหม 

   กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 2 ภาษา (Bilingual College) 

เพื่อยกระดับคุณภาพสูสากล 

  ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและงานฟารมตนแบบ 

   กลยุทธที่ 1 สรางงานฟารมตนแบบ (Smart Farming) และสถานที่เรียนรูเทคโนโลยี

เฉพาะทางวิชาชีพของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ (Excellence Model College)  

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหมมีาตรฐานทกุระดับและประเภทวิชา 

   กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการเปนศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทางการเกษตรตามระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ และจัดต้ังศูนยวิจัยระบบนิเวศวิทยาทะเลสาบสงขลา 23  

  ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของครู คณาจารยและบุคลากรสูความ 

เปนมืออาชีพ 

   กลยุทธที่ 1 สรางครูและคณาจารยอาชีวศึกษาเกษตรใหมเพือ่การทดแทน สนับสนุน

การศึกษาตอและการฝกอบรมของครู คณาจารยและบุคลากร เพื่อยกระดับคุณวุฒิการศึกษาและความเปนมือ

อาชีพ 

   กลยุทธที่ 2 เสริมสรางความรูและประสบการณของผูบริหารสูความเปนมืออาชีพ

   กลยุทธที่ 3 จัดครู คณาจารยและบุคลากรมืออาชีพ เพือ่สนับสนุนการบริหารจัด

การศึกษาและการจัดการงานฟารมตนแบบอยางเพียงพอ 

  ยุทธศาสตรที่ 5 วิจัยและพฒันานวัตกรรมทีส่อดคลองกบัความตองการของชุมชนและสังคม สู

การเปนงานฟารมตนแบบ 

   กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพฒันานวัตกรรมและเทคโนโลยีตอบสนอง

ตอชุมชน สังคม และการเปนงานฟารมตนแบบ 

   กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร ถายทอด วิทยาการและเทคโนโลยีสูชมชน

และสงัคม 

 พันธกิจท่ี 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบรหิารใหมปีระสิทธิภาพ ทันสมัย ดวยหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

   กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจการบรหิารจัดการสู

สถานศึกษาตามหลักบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 



 
 

 

 

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดทําแผนงบประมาณ การติดตาม และประเมนิผลการ

ใชแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 3 เรงรัดจัดทํากรอบอัตรากําลังและมาตรฐานครุภัณฑอาชีวศึกษาเกษตร

แนวใหม 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการ 

   กลยุทธที่ 1 เรงรัดพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนการสอน และการเช่ือมโยงเครือขายทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน 

   กลยุทธที่ 2 พัฒนาศูนยขอมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ภาคใต 24  

 พันธกิจท่ี 3 สรางความรวมมือและเครือขายการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมสูสากล 

  ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายความรวมมือและเครอืขายการจัดการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ 

ชุมชนและสังคมในประเทศโดยเนนระบบทวิภาคี 

   กลยุทธที่ 1 ขยายความรวมมือและเครอืขายกับสถานประกอบการสถาบันการศึกษา

ชุมชนและ สังคม ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตรและพัฒนาศูนยเรียนรูและวิจัยทางการเกษตร 

  ยุทธศาสตรที่ 2 สรางความรวมมอืและเครือขายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวาง

ประเทศ 

   กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมอืและเครือขายกบัสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา 

องคกรหรอืหนวยงานในตางประเทศ เพือ่การจัดการอาชีวศึกษาเกษตรระบบทวิภาคี 

 พันธกิจท่ี 4 เสริมสรางโอกาสทางการอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหมใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง

ท่ัวถึงเทาเทียม 

  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการเขาถึงโอกาสในการศึกษาอยางตอเน่ืองของเยาวชนเกษตรกร

และประชาชน 

   กลยุทธที่ 1 เรงรัดพฒันาหลักสูตรระยะสั้นเกษตรทีห่ลากหลาย และศูนยฝกอบรม

วิชาชีพเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการพฒันาสมรรถนะอาชีพของเกษตรกรและประชาชน 

   กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดต้ังกลุมยุวชนเกษตรในอนาคต ในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

  ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกรและประชาชนเพือ่

เพิ่มมลูคาการผลิตและการเปนเกษตรกรทีร่อบรู (Smart Farmer)  

   กลยุทธที่ 1 สงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร อศ.กช. และการเทียม

โอนความรูและประสบการณอาชีพ เพื่อเพิม่คุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพที่

ตอบสนองตอชุมชน สังคม 



 
 

 

 

   กลยุทธที่ 2 มุงจัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางวิชาชีพเกษตร เพือ่พัฒนา

สมรรถนะและความสามารถในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรและประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                   สวนท่ี 2 
 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน   พันธกิจ   

ปรัชญา 

 ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําชุมชน สรางคนสูงาน 

วิสัยทัศน 

 พัฒนาเยาวชนและเกษตรกรใหมีความรู  คูคุณธรรม  นําเทคโนโลยีสูอาชีพ  ไดอยางมีคุณภาพ 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระบบและนอกระบบ ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน (เกษตรกรรม) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

เทคนิคช้ันสูง เพือ่สนองความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

 2. ใหบริการฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกเยาวชนและเกษตรกรในทองถ่ิน 

 3.มุงเนนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 4.ฝกใหผูเรียน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สามารถประกอบอาชีพอสิระได 

 5.ทํานุบํารงุกจิกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย จัดกิจกรรมอนุรกัษ

สิ่งแวดลอมและสนองโครงการพระราชดําริตางๆ 

อัตลักษณของผูเรียน   

 “ทักษะเดน  บริการเยี่ยม” 

อัตลักษณของวิทยาลัย   

 “ภูมิทัศนสวย  สิ่งแวดลอมดี” 

2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 

 1. จัดระบบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และฝกอบรมเกษตรกร 

 2. โดยเนนการเรียนการสอนแบบ PBL 

 3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี 

 4. เสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา 



 
 

 

 

 5. การสนับสนุนและเสรมิสรางการจัดกิจกรรมขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบรูณาการจัดการเรียนการสอน 

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

 1. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ป 2553 

 2. ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา  2553 

 3. ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ประจําปการศึกษา  2557 

3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา 

กลยุทธท่ี 1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกําลังคนดานการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงานและ

เช่ือมตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธท่ี 2  การพัฒนาผูเรียน 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกําลังคนดานการศึกษาทุกระดับ 

 มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดแรงงานและ

เช่ือมตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

 มาตรการที่ 3 จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมความมั่นคงของรัฐ 

กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 มาตรการที่ 1 สรางโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาค 

กลยุทธท่ี 4  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงานวิจัย 

 มาตรการที่ 1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพฒันา ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพื่อ 

พัฒนาการอาชีวศึกษา  

กลยุทธท่ี 5 การบริการทางวิชาการ วิชาชีพ แกชุมชน และสังคม 

 มาตรการที่ 1 ผลักดันการบูรณาการการวิจัย และพฒันา ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีเพื่อ 

พัฒนาการอาชีวศึกษา 

กลยุทธท่ี 6 การจัดหาทรัพยากร และแหลงการเรียนรู 

 มาตรการที่ 1 สรางความเขมแข็งเครือขาย ความรวมมือการจัดการศึกษา  

กลยุทธท่ี 7  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพกําลังคนดานการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธท่ี 8   การสรางเครือขายความรวมมือ ในการจัดการศึกษา 

 มาตรการที่ 1 สรางความเขมแข็งเครือขาย ความรวมมือการจัดการศึกษา 



 
 

 

 

ประวัติของสถานศึกษา 

จัดต้ังเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2520 โดยมีแนวคิดหรือเหตุผลในการจัดต้ังคือ เพือ่ขยาย

โรงเรียนในพื้นที่ภาคใตฝงตะวันตก ผูประสานงานในการจัดต้ังคือ นายรักเกียรติ  แกวจํานง ตําแหนง (ในขณะ

น้ัน) อาจารยใหญ 

       พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังโรงเรียนเกษตรกรรมพงังาในสงักัดกอง

โรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ต้ังแตวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521 ไดรับงบประมาณคา

กอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ ถนน ปรบัปรุงพื้นที่และระบบชลประทานเพื่อเตรียมรบันักศึกษา ในป

การศึกษา 2522 

   พ.ศ.2522 เริ่มเปดรบันักเรียนทีจ่บการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (มศ.3)  

เขาเรียนในช้ัน มศ.4 จํานวน 150 คน และรับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โปรแกรมเกษตร 

เขาเรียนในช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ปวช.) จํานวน 30 คน 

   พ.ศ.2524 ไดขยายระดับการศึกษาโดยเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนก

เกษตรกรรม (ปวส.) 

   พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกฐานะเปน วิทยาลัยเกษตรกรรมพงังา  สังกัดกอง

วิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ 28 กันยายน 2524 เปนตนไป 

   พ.ศ.2526 เปดสอนหลกัสูตรนอกระบบการฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นและเคลือ่นที่

เพื่อเผยแพรวิทยาการเกษตรแผนใหมและชวยแกปญหาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหแกเกษตรกร 

   พ.ศ.2527 เปดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาพืชสวนประดับ และ

สาขาประมง โดยรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ศึกษาตออีก 2 ป 

   พ.ศ.2529 เปดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาไมผลไมยืนตน 

อีกหลักสูตรหน่ึง โดยรบันักศึกษา จํานวน 30 คน 

   พ.ศ.2530 เปดสอนหลกัสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

   พ.ศ. 2532 เปดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาประมง 

   พ.ศ. 2533 เปดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรงุ

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533 ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค พุทธศักราช 2533 

   พ.ศ. 2536 เปดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2536 

   พ.ศ.2537 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดต้ังวิทยาลัยชุมชนตะกั่วทุงในวิทยาลัย

เกษตรกรรมพังงา เปดสอนหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรงุครั้งที่ 1 พ.ศ. 

2533 ) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ และหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 



 
 

 

 

2536 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมทิัศน และหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเคมีปฏิบัติ    

   พ.ศ. 2538 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชา

เกษตรศาสตร และประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  

  พ.ศ. 2539 ไดเปลี่ยนช่ือสถานศึกษาเปน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

    พ.ศ. 2540 เปดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สัตวศาสตร  เทคโนโลยีภูมิทัศน เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หลกัสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2540  ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

  พ.ศ. 2541 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538 (เพิ่มเติม  

พ.ศ.2541) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยี 

    พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร และหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพเทคนิคครูช้ันสงู พุทธศักราช 2543 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

   พ.ศ. 2546 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สัตวศาสตร เทคโนโลยีภูมทิัศน ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้า และประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  

  พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  พ.ศ. 2557 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  พ.ศ 2558 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

  พ.ศ 2559 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา

เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และประเภทวิชา คหกรรม 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

ขนาดและท่ีต้ัง 

มีสภาพภูมิประเทศเปนเนินเขา มีความลาดชันระหวาง 20-45 เปอรเซ็นต ซึ่งสภาพลาดเท

ดังกลาวมปีระมาณ 90 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งหมด จงึทําใหเปนปญหาในการทําการเกษตร โดยเฉพาะการปลูก



 
 

 

 

พืชตองใชเงินทุนสูง มีการพังทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง มีเน้ือที่ทั้งหมด 939 ไร 1 งาน 

24 ตารางวา เปนพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร บริเวณน้ียังคงเปนปาที่อุดมสมบรูณ เน่ืองจากสงวนไวเพื่อ

ใชเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สวน

ที่เหลือประมาณ 483 ไร เปนพื้นที่เนินซึ่งปรับตัดเนินดินสําหรบักอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรือน

งานฟารม และพื้นทีส่ําหรับฟารมฝกหัด 

ขอมูลอาคารสถานท่ี 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสภาพภูมปิระเทศเปนเนินเขา มีความลาดชันระหวาง 20-45 % 

ซึ่งสภาพลาดเทดังกลาวมีประมาณ 90 % ของพื้นที่ทั้งหมด จึงทําใหเปนปญหาในการทําการเกษตร โดยเฉพาะ

การปลูกพืชตองใชเงินทุนสูง มีการพงัทลายของดินในฤดูฝน และขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง มีเน้ือที่ทั้งหมด 939 ไร 

1 งาน 24 ตารางวา เปนพื้นที่ภูเขาลาดชันประมาณ 456 ไร บริเวณน้ียังคงเปนปาที่อุดมสมบูรณ เน่ืองจากสงวน

ไวเพื่อใชเปนแหลงอนุรักษพันธุกรรมพืชตามโครงการพระราชดําริฯในพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สวนที่เหลือประมาณ 483 ไร เปนพื้นที่เนินซึ่งปรบัตัดเนินดินสําหรับกอสรางอาคารการเรียน โรงเรือนงานฟารม 

และพื้นทีส่ําหรับฟารมฝกหัดโดยมรีายละเอียดของสวนตางๆดังน้ี 

1. พื้นที่สําหรบัอาคารเรียน อาคารประกอบ    62  ไร 

2. พื้นที่แผนกวิชาชางเกษตร     3  ไร 

3. พื้นที่แผนกวิชาพืชศาสตร    

3.1 หองพักคร ู      1  หอง 

3.2 หองเรียนรวม     3  หอง 

3.3 หองปฏิบัติการทั่วไป     1  หอง 

3.4 หองสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน   1  หอง 

3.5 มุมวิชาแผนกวิชาพืชศาสตร   

3.6 พื้นที่โครงการชีววิถี     2  ไร 

3.7 พื้นที่โครงการอนุรักษพันธไมพื้นเมืองจังหวัดพังงา  10  ไร 

3.8 แปลงปลูกผักอินทรีย     1  แปลง 

3.9 แปลงปาลมนํ้ามัน     10  ไร 

3.10 โรงเพาะเห็ด     1  โรง 

3.11 เรือนเพาะชําไมประดับ    3  หลงั 

        

        4. พื้นที่แผนกวิชาสัตวศาสตร จํานวน 

 4.1 หองพักคร ู      1  หอง 

 4.2 หองเรียนรวม      2  หอง 

 4.3 ฟารมไก      1  ฟารม 



 
 

 

 

 4.4 ฟารมสุกร      1  ฟารม 

 4.5 ฟารมเปดเทศ     1  ฟารม 

 4.6 ฟารมวัว      1  ฟารม 

 4.7 มุมวิชาการแผนกวิชาสัตวศาสตร  

 4.8 ศูนยการเรียนรูการเลี้ยงสัตวแบบเศรษฐกิจพอเพียง  1  ศูนย 

 4.9 ทุงหญาเลี้ยงสัตว     76  ไร 

       5. พื้นแผนกวิชาประมง 

 5.1 หองพักคร ู      1  หอง 

 5.2 หองเรียนรวม     1  หอง 

 5.3 หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพนํ้า   1  หอง 

 5.4 หองปฏิบัติการอาหารสัตวนํ้า    1  หอง 

 5.5 หองงานวิจัยและปฏิบัติการแผนกวิชาประมง  1  หอง 

 5.6 หองศูนยขอมูล งานประกันคุณภาพ   1  หอง 

 และมาตรฐานการศึกษาแผนกวิชาประมง 

 5.7 โรงเพาะฟกปลาสวยงาม    1  หอง 

 5.8 โรงเพาะฟกปลานํ้าจืด     1  หอง 

 5.9 ฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าจืด     1  ฟารม 

 5.10 มุมวิชาการแผนกวิชาประมง    1  หอง    

       6 พื้นที่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 6.1 หองพักคร ู      1  หอง 

 6.2 หองปฏิบัติการประกอบอาหาร    1  หอง 

 6.3 หองปฏิบัติการเบเกอรี่     1  หอง 

 6.4 หองปฏิบัติการผาและเครื่องแตงกาย   1  หอง 

 6.5 ศูนยการเรียนรูในการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ GMP  1  ศูนย 

 6.6 อาคารเก็บอปุกรณ     1  หลงั 

      7. พื้นที่แผนกวิชาบริหารธุรกจิ     

 7.1 หองพักคร ู      1  หอง 

 7.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    2  หอง 

 7.3 หองปฏิบัติการแผนกวิชาบรหิารธุรกิจ   1  หอง 

 7.4 หองบญัชี      1  หอง 

 7.5 หองพิมพดีด      1  หอง 

 7.6 มุมวิชาการแผนกบรหิารธุรกจิ    



 
 

 

 

       8. พื้นที่แผนกวิชาสามัญสมัพันธ 

 8.1 หองพักคร ู      1  หอง 

 8.2 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร1    1  หอง 

 8.3 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 2    1  หอง 

 8.4 หองคลินิกภาษา     1  หอง 

 8.5 หองพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย     1  หอง 

 8.6 หองจริยธรรม     1  หอง 

 8.7 หองคณิตศาสตร 1      1  หอง 

 8.8 หองคณิตศาสตร 2      1  หอง 

 8.9 หองสุขศึกษาและพลานามัย    1  หอง 

 8.10 หองภาษาไทย      1  หอง 

 8.11 หองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ    1  หอง 

 8.12 ศูนยปฏิบัติการการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง  1  หอง 

       9. พื้นที่สนามกีฬา 

 9.1 สนามเปตอง      4  สนาม 

 9.2 สนามฟุตบอล     1  สนาม 

 9.3 สนามบาสเกตบอล     1  สนาม 

 9.4 สนามวอลเลยบอล     1  สนาม 

 9.5 สนามตะกรอ      1 สนาม 

       10. พื้นที่หอประชุม 

 10.1 หอประชุมใหญวิทยาลัยฯ    1  หลงั(จปุระมาณ 300 คน) 

 10.2 หอประชุมเลก็     1  หลงั (จุประมาณ 150 คน) 

 10.3 หองประชุมแผนกวิชาสัตวศาสตร   1  หลงั (จุประมาณ 150คน) 

       11.พื้นที่บานพักนักศึกษาปฏิรปูโครงการเกษตรเพื่อชีวิต  10  ไร 

       12.พื้นที่จัดเปนทีอ่ยูอาศัย(บานพักคร-ูคนงาน)   41  ไร 

       13. พื้นที่ปลูกยางพารา     150 ไร 

       14. พื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามัน     50  ไร 
 

 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการเรยีนการสอน  

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ดังน้ี 

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 



 
 

 

 

   1.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

   1.2 ประเภทวิชาประมง  

    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

   1.3 ประเภทวิชาคหกรรม  

    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     

  2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 

   2.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

    สาขาวิชาพืชศาสตร 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร 

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร    

   2.2 ประเภทวิชาประมง  

    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า    

  3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 

   3.1 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  

    สาขาวิชาพืชศาสตร 

    สาขาวิชาสัตวศาสตร   

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

   3.2 ประเภทวิชาประมง  

    สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

   3.3 ประเภทวิชาคหกรรม 

    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สํานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมมาตร  เอียดฉิม 
ผูอํานวยการวิทยาลัย 

นายสมมาตร  เอียดฉิม 
รักษาการรองผูอํานวยการฝายบรหิารทรัพยากร 

นายไพบูลย  อําพันมาก 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

นายชัยพันธุ   กชกันพยันต 
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

วาที่รอยตรี ดร. อนุวัตน  ทองสกุล 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 

นางมณีโชต ิ ชางศร ี

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม 

หัวหนางานบุคลากร 

นางไพรัตน  ทองมาก 

หัวหนางานการเงิน 

นางทัศนดาว นันทโย 

หัวหนางานการบัญชี 

นายสรายุทธ  สุทธิเนียม 

หัวหนางานพัสดุ 

นายภานุพันธ  อยูมะนะ 

หัวหนางานอาคารสถานที ่

นางจิรพัชร  บุญชัด 

หัวหนางานทะเบียน 

นายภัสดี  ชูสุวรรณ 

 หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

นายกิตติภาส  หมึกดํา  

หัวหนางานความรวมมือ 

นายธํามรงค  ตันภิบาล 

หัวหนางานวิจัยพัฒนานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ 

นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 

หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานฯ 

นายนิรันดร  บุญชัด 

หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคา 

และประกอบธุรกิจ 

นายภัสดี  ชูสุวรรณ 

หัวหนางานฟารมและโรงงาน 

นายภาณุพันธ  อยูมะนะ 

หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

นางสาวสายสุดา  ชางวาด 

หัวหนางานครูที่ปรึกษา 

วาที่รอยตรีอุทัย บุตตโลบล 

หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 

 

นางสาวสุธรรม  บุญฮก 

หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

นายภาณุพันธ  อยูมะนะ 

หัวหนางานปกครอง 

นางปวีณา  อยูมะนะ 

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

นางจินตนา  ศิริธรรม 

หัวหนางานสวัสดกิารนักเรยีนนักศึกษา 

นายกิตติภาส  หมึกดํา 

หัวหนางานโครงการพิเศษและการ 
บริการชุมชน 

นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม 

หัวหนางานประชาสัมพันธ 

นางปญจาภรณ  ไพลอย 

หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

นายพงศา  กสิบาล 
หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

นางสาวสุธรรม  บุญฮก 
หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

นายยุทธนา  สุขจิรัง 
หัวหนาแผนกวิชาพืชศาสตร 

นายภัสดี  ชูสุวรรณ 

หัวหนาแผนกวิชาสัตวศาสตร 

นายภานุพันธ อยูมะนะ 

หัวหนาแผนกวิชาชางกลเกษตร 

นางไพรัตน  ทองมาก 

หัวหนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

นางณิชาภา  หนูขวัญ 

หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
เกษตร 

นายพงศา  กสบิาล 

หวัหน้างานแผนกวชิาประมง 



 
 

 

 

 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ผูบริหารสถานศึกษา 

       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

 

 

นายสมมาตร เอียดฉิม 

ผูอํานวยการ 

   

นายสมมาตร  เอียดฉิม 
รักษาการรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 

นายไพบูลย  อําพันมาก 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมอื 

วาที่ ร.ต. ดร.อนุวัตน  ทองสกุล 

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

นายชัยพันธุ  กชกันพยันต 

รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา 



6.ขอมูลบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 อัตรากําลงัของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงังา  มีบุคลากร ทั้งสิ้น   59   คนจําแนกเปน 

ขอมูลบุคลากร จําแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 

ขาราชการ 

        - ผูบรหิาร  

        - ขาราชการคร ู

        - ขาราชการพลเรือน   

 

4 

28 

2 

รวม 34 

ลูกจางประจํา 

        - ทําหนาทีส่อน 

           - ทั่วไป/สนับสนุน 

 

- 

13 

รวม 13 

พนักงานราชการ 

        - ทําหนาทีส่อน 

 

4 

รวม 4 

ลูกจางชั่วคราว    

 - ทําหนาที่สอน    

 - ทั่วไป/สนับสนุน   

 

2 

6 

รวม (คน) 8 

ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ครูผูสอน/ผูบริหาร เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวมท้ังสิ้น 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) จํานวน(คน) จํานวน(คน) 

ตํ่ากวา ม.6 - 9 9 

ปวช./ม.6 - 4 4 

ปวส./อนุปรญิญาตร ี 1 - 1 

ปริญญาตร ี 21 8 29 



 
 

 

 

ปริญญาโท 15 - 15 

ปริญญาเอก 1 - 1 

รวม (คน) 38 21 59 

 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง 

ผูบริหาร/ครูผูสอน เจาหนาท่ีท่ัวไป/

สนับสนุน 

รวมท้ังสิ้น 

แหลงเงินท่ีจาง จํานวน(คน) จํานวน(คน) จํานวน(คน) 

จางดวยงบบุคลากร 36 15 51 

จางดวยงบดําเนินงาน   - - - 

จางดวยงบเงินอุดหนุน   - - - 

จางดวยงบรายจายอื่น      2 1 3 

จางดวยเงินรายได (บกศ.) - 5 5 

จางดวยเงินอื่นๆ - - - 

รวม (คน) 38 21 59 

    

ขอมูลบุคลากรท้ังหมด  จําแนกตามประเภท วุฒิการศึกษาและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา หนาท่ีความรับผิดชอบ 

เอก โท ตร ี ตํ่ากวา

ตร ี

ผูบริหาร 

1 นายสมมาตร  เอียดฉิม     ผูอํานวยการวิทยาลัย 

2 นายไพบูลย  อําพันมาก     รองผูอํานวยการฝายแผนงาน 

และความรวมมอื 

3 วาที่รอยตรี ดร.อนุวัตน   ทองสกลุ     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

4 นายชัยพันธุ   กชกันพยันต     รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศกึษา 

 รวม (คน) 1 2 1   

 



 
 

 

 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา หนาท่ีความรับผิดชอบ 

เอก โท ตร ี ตํ่ากวาตร ี

ครูผูสอน 

1 นายณรงค  จรูญศรีสวัสด์ิ     สาขาวิชาพืชศาสตร 

2 วาที่รอยตรี อุทัย บุตตโลบล     

3 นายธีรธร  พงษประดิษฐ     

4 นางวัลประภา    อนสุวรรณ     

5 นายคํานวณ    แกวชวง     

6 นายกิตติภาส     หมึกดํา     

7 นายยุทธนา     สุขจิรัง     

8 นายภัสดี  ชูสุวรรณ     สาขาวิชาสัตวศาสตร 

 
9 นายเจรญิ  สุชาติพงษ     

10 นายอานันท  วรกิจ     

11 นายวิสุทธ์ิ  เพ็งงาน     

12 นายวิชัย     ศรีจรัส     

13 นายนิรันดร     บุญชัด     

14 นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล     

15 นายพงศา  กสิบาล     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

 
16 นายธํามรงค  ตันภิบาล     

17 นางศุลีมาศ    สุทธิเนียม     

18 นายสรายุทธ     สุทธิเนียม     

19 นางปญจาภรณ      ไพลอย     สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 
20 นางณิชาภา  หนูขวัญ     

21 นางจิรพัชร     บุญชัด     

22 นางปวีณา     อยูมานะ     



 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีสอน 

เอก โท ตร ี ตํ่ากวา

ตร ี

23 นางจินตนา  ศิริธรรม     สาขาวิชาสามัญสมัพันธ 

 
24 นางสาวสุธรรม    บุญฮก     

25 นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม     

26 นายภานุพันธ    อยูมานะ     สาขาวิชาชางกลเกษตร 

27 นางไพรัตน     ทองมาก     สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 
28 นางทิพพวัณณ      พิมานพรหม     

 รวม (คน) - 13 14 1  

ขาราชการพลเรือน(ทําหนาท่ีสอน) 

1 นางมณีโชติ     ชางศร ี     สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 
2 นางทัศนดาว  นันทโย     

 รวม (คน) - - 2 -  

พนักงานราชการ (คร)ู 

1 นางสาวสายสุดา  ชางวาด     สาขาวิชาสามัญสมัพันธ 

2 นางสาวกมลคณิสร รัตนะ     สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

3 นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ     สาขาวิชาสามัญสมัพันธ 

4 นางศิริพร  วรรธกานนท     สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

 รวม (คน) - - 4 -  

ครูจางสอน 

1 นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย     สาขาวิชาสามัญสมัพันธ 

2 Mr.MichaelAnthany Miller     สาขาวิชาสามัญสมัพันธ 

 รวม (คน) - - 2 -  
 

 

 

 



 
 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชาท่ีสอน 

เอก โท ตร ี ตํ่ากวาตร ี

ลูกจางประจํา 

1 นายวิชัย  ลือเสียง     พนักงานขับรถยนต 

2 นายสุนทร  สทิธิบุตร     พนักงานขับรถงานเกษตรและกอสราง 

3 นายเสวียน  ศรีรัตน     พนักงานขับรถยนต 

4 นายประเวศน  อุไร     พนักงานธุรการ 

5 นายกมล เนตรบุตร     พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

6 นายทวีป  เพ็ชรประสม     ผูชวยชางไมขยายแบบ 

7 นายชูศักด์ิ  ลือเลือง     ผูชวยชางไมขยายแบบ 

8 นางสาวสมจิตร  สิทธิบุตร     พนักงานบริการ 

9 นายประสงค  สวัสดิวงค     พนักงานครื่องจกัรกลขนาดเบา 

10 นางสาวสมจิตร  อมร     พนักงานพิมพ 

11 นายชํานาญ  จินดาวงค     ชางไม 

12 นายโสพล  ผลแกว     พนักงานขับรถยนต 

13 นายอําพร  จันทรชนะ     พนักงานรกัษาความปลอดภัย 

 รวม (คน) - - 2 11  

ลูกจางชั่วคราว 

1 นางสาวอรวรรณ  คํานึงการ     เจาหนาที่งานฝายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา 

2 นางสาวนํ้าผึง้  สิทธิบุตร     เจาหนาที่งานพสัดุ 

3 นางณิชชา  แสงแกว     เจาหนาที่งานฝายบริหารทรัพยากร 

4 นางณัฐนันท  บัวแกว     เจาหนาที่งานฝายแผนงานและความ

รวมมือ 

5 นางสาวสุฤทธ์ิสมบัติ     เจาหนาที่ประจําแผนกงานอุตสาหกรรม 

6 นายประสม  สิทธิการ     เจาหนาที่ประจําแผนกวิชาประมง 

  - - 4 2  

 รวมทั้งสิ้น 1 15 29 14  

              ขอมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 



 
 

 

 

7.ขอมูลนักเรียน นักศึกษา จํานวนนักเรียนนักศึกษาปจจุบัน ปการศึกษา 2559 (ปปจจุบัน) 

หลักสูตรในระบบ/ตอเน่ือง   รวมท้ังสิ้น  385  คน 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม 

ทั้งส้ืน 

ปท่ี

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

นร.

ตก

คาง 

รวม ปท่ี

1 

ปท่ี 

2 

นร.

ตก

คาง 

รวม 

1. ประเภทวิชาคหกรรม           

- สาขาวิชา/งานอาหารและโภชนาการ/อาหารและโภชนาการ 11 11 11 2 35 1 4  5 40 

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม           

- สาขาวิชา/งาน พาณิชยกรรม/คอมพิวเตอรธุรกิจ   3  3     3 

3. ประเภทวิชาประมง           

- สาขาวิชา/งาน เพาะเล้ียงสัตวนํ้า/เพาะเล้ียงสัตวนํ้า(ปกติ)   2 1 3 5   5 8 

- สาขาวิชา/งาน เพาะเล้ียงสัตวนํ้า/เพาะเล้ียงสัตวนํ้า(ทวิภาคี)      11 7  18 18 

- สาขาวิชา/งาน เพาะเล้ียงสัตวนํ้า/ผลิตสัตวนํ้า        1 1 1 

- สาขาวิชา/งาน เพาะเล้ียงสัตวนํ้า/ผลิตสัตวนํ้า(ทวิภาคี)        1 1 1 

4. ประเภทวิชา เกษตรศาสตร           

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/การเกษตร 53 27 22 5 107     107 

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/การเกษตร (อศ.กช.)      55 84 3 142 142 

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/เกษตรทั่วไป           

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/เกษตรศาสตร           

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/ผลิตสัตวนํ้า 3 4   7     7 

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/พืชศาสตร 4 8 2  14     14 

- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร/พืชสวน (ปกติ)      8 3 2 13 13 

- สาขาวิชา/งาน พืชศาสตร/พืชสวน (อศ.กช.)        4  4 

- สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีภูมิทัศน/เทคโนโลยีภูมิทัศน           

- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร/สัตวศาสตร  3 1  4     4 

- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร/การผลิตสัตว (ปกติ)      2 5  7 7 

- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร/การผลิตสัตว (ทวิภาค)ี       1  1 1 

- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร/การจัดการผลิตสัตว (ปกติ)        2 2 2 

5. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ           

- สาขาวิชา/งาน การบัญช/ีการบัญชี (ทวิภาค)ี      6  7 13 13 

รวมทั้งส้ิน 385 

       ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559  

 



 

สวนท่ี 3 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



สรปุยอดเงินงบประมาณที่ไดรบัการพิจารณาจัดสรรเบื้องตน 

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

ประมาณการรายรับ – รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ประมาณการรายรบั        32,949,230 บาท 

ก.เงินรายได (บกศ.) ยกมา      3,733,731  บาท 

 - ยอดยกมาจากปปจจุบัน    1,700,000  บาท 

 - คาดวามีรายรับในปตอไป     1,500,000  บาท 

 - เงินอุดหนุนคงเหลือ 59        533,731  บาท 

ข.เงินงบประมาณ ป 2559  (ปตอไป) ท่ีคาดวาจะไดรับ  29,215,499  บาท 

   งบบุคลากร     21,616,489  บาท 

   งบดําเนินงาน      1,137,300  บาท 

   งบลงทุน     963,500  บาท 

   งบเงินอุดหนุน     3,003,310  บาท 

   งบรายจายอื่น      2,494,900  บาท 

  

2.ประมาณการรายจาย                32,949,230     บาท 

     งบบุคลากร       22,229,689  บาท 

 - เงินเดือนขาราชการ    15,525,566  บาท 

 - เงินวิทยฐานะ       1,824,783  บาท 

 - คาจางลกูจางประจํา      3,350,230  บาท 

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ          915,910  บาท 

 - คาจางลกูจางช่ัวคราว        613,200  บาท 

งบดําเนินงาน        2,574,800  บาท 

 - คาตอบแทน           60,000  บาท 

 - คาใชสอย       1,064,800  บาท 

 - คาวัสดุ         610,000  บาท  

 - คาสาธารณูปโภค                  900,000  บาท  



 
 

 

 

งบลงทุน         963,500  บาท 

 -ชุดครุภัณฑประกอบอาคารศูนยวิทยบริการ       833,500  บาท 

 - เครื่องฟกไขไฟฟา 2 ตู                        130,000  บาท 

งบเงินอุดหนุน       1,999,610  บาท 

 - อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี         30,000  บาท  

 - อุดหนุนจัดการศึกษาต้ังแตอนุบาลฯ     1,238,610  บาท 

 - อุดหนุนนักเรียนเพื่อแกปญหาความยากจน(อศ.กช.)     600,000  บาท 

 - อุดหนุน อกท.            50,000           บาท 

 - อุดหนุนฝกอบรมเกษตรระยะสั้น          81,000           บาท   

   งบรายจายอ่ืน       2,494,900  บาท 

 - โครงการเรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา        237,000  บาท 

 - โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู               117,600      บาท 

 - โครงการลดปญหาการออกกลางคัน         50,000      บาท 

 - โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก        490,000       บาท 

 - โครงการจัดต้ังศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษา          66,000      บาท 

 - โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี                22,300     บาท 

 - โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน      290,000      บาท 

 - โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอสิระฯ        40,000      บาท 

 - โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสราง     1,032,000      บาท 

 - โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่เปนมืออาชีพ          100,000  บาท 

 - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพฯ        50,000  บาท   

โครงการตามภารกิจของสถานศึกษา(บกศ.)       2,686,731  บาท 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



โครงการเดินทางไปราชการ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  ..ฝายบริหารทรัพยากร.... 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3............................................................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....2.................................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3......... ตัวบงช้ี.........3.4,3.9....................................... 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ในแตละปงบประมาณ  จําเปนตองจัดสงขาราชการและลูกจางประจํา ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ และ

ลูกจางชั่วคราว เขารับการอบรมสัมมนาหรอืปฏิบัติราชการตามคําส่ังที่มอบหมาย จึงจําเปนจองจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงาน 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเดินทางราชการของขาราชการ และลุกจางประจําปฏิบัติงานไดโดยเรียบรอย 

 5.2. เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความรูความสามารถมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ขาราชการ จํานวน 28 คน ขาราชการพลเรือน จํานวน 2 คน พนักงานราชการ จํานวน 4 คน ลูกจาง

ชั่วคราว จํานวน 6 คน สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคําส่ังได 

7.  สถานที่ดําเนินการ  อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 



 
 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย        ........700,000.............   บาท 

       รวมงบประมาณ .........700,000...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย     

- คาพาหนะ เบี้ยงเล้ียงและที่พัก   700,000  

รวมงบประมาณ 700,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1บุคลากรมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น 

 10.2งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการดําเนินงาน  

 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

 

โครงการจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินบํารุงการศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานบคุลากร/ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่......3........................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.....3.......................................................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....3......... ตัวบงชี้.......3.10.............................................................................. 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันจํานวนลูกจางไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานประจําของวิทยาลัย จึงจําเปนตองจางลูกจางชั่วคราว มาสมทบใน

การทํางานเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอราชการ 



 
 

 

 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหงานตางๆ ของวิทยาลัยสามารถดําเนินไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ 

 5.2. เพื่อเปนแรงงานเสริมสรางสนับสนุนงานดานที่ขาดแคลนเน่ืองจากลูกจางประจําไมเพียงพอ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 สามารถดําเนินงานดานการเงิน งานบริหารงานทั่วไป งานบัญชี งานประกันคุณภาพมาตรฐานศึกษา 

งานฝายแผนงานและงบประมาณ งานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ แผนกวิชาประมง และแผนก

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ลูกจางชั่วคราว ประจํางานบริหารงานทั่วไป               จํานวน  1  คน 

 6.2.2 ลูกจางชั่วคราว ประจํางานแผนงานและงบประมาณ   จํานวน  1  คน 

 6.2.3 ลูกจางชั่วคราว ประจํางานฝายพัสดุ    จํานวน  1  คน 

 6.2.4 ลูกจางชั่วคราว ประจําแผนกวิชาประมง    จํานวน  1  คน 

 6.2.5  ลูกจางชั่วคราว ประจําแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   จํานวน  1  คน 

 6.2.6  ลูกจางชั่วคราว เจาหนาที่งานฝายพัฒนากิจการฯ   จํานวน  1  คน  

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย        ........617,400.............   บาท 

            รวมงบประมาณ .........617,400...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาใชสอย     

- เงินประกันสังคม 3คน/12เดือน 1,650.- 19,800  



 
 

 

 

คาตอบแทน     

1. คาตอบแทนลูกจางชั่วคราวงาน

บริหารทั่วไป 

12 เดือน 11,000 132,000  

2.คาตอบแทนลูกจางชั่วคราวฝาย

แผนงานฯ 

12 เดือน 11,000 132,000  

3. คาตอบแทนลูกจางชั่วคราวงานพัสดุ 12 เดือน 11,000 132,000  

4. คาตอบแทนลูกจางชั่วคราวแผนก

วิชาประมง 

30 วัน/12 เดือน 7,800 93,600  

5. คาตอบแทนลูกจางชั่วคราวแผนก

วิชาอุตสาหกรรม 

30 วัน/12 เดือน 7,800 93,600  

6. คาครองชีพชั่วคราวลูกจางชั่วคราว

งานพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

12 เดือน 1,200 14,400  

รวมงบประมาณ 617,400 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1ไดบุคลากรมาปฏิบัติงานราชการจํานวน 6 คน  

 10.2สามารถบริการงานในฝาย งานบริหารทั่วไป งานแผนงานฯ งานฝายพัฒนาฯ งานพัสดุ แผนกวิชาประมง และ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการดําเนินงาน  

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                  (นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม) 

โครงการเอกสารการพิมพ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   นางมณีโชติ  ชางศร/ีฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ......................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......3..................... ตัวบงชี.้.3.4,3.9............................................................... 



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเปนการบริหารดานเอกสารใหแกบุคลากรของวิทยาลัย  จัดทําหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-สง คําส่ังของ

วิทยาลัยฯ 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อบริการเอกสารการเรียนการสอนของครูแผนกวิชาตางๆ 

 5.2. เพื่อบริการการเผยแพรการจัดทํากิจกรรมฝายตางๆของคณะครูและนักศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 สามารถใหบริการเอกสารตางๆ ของวิทยาลัยแกครู คนงาน นักเรียนนักศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งดานการสอนและงานธุรการ   

 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 บริการดานเอกสารการพิมพตางๆ ตลอดปการศึกษา 2560 

7.  สถานที่ดําเนินการ  งานบริหารทั่วไป  ฝายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย        ........30,000.............   บาท 

             รวมงบประมาณ .........30,000...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย     

-หมึก เครื่องถายเอกสาร IR 3300 3 ขวด 3,130 12,520  

-หมึกพิมพสําเนาสีดํา ริโก JP12 15  กลอง 550 8,250  

-กระดาษไขแมพิมพรุน CPMT 15 4 กลอง 3,130 12,520  

รวมงบประมาณ 30,000     บาท  

* ถัวเฉลีย่จายจริงทุกรายการ* 

 



 
 

 

 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทําหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2 สามารถบริการบุคลากร ทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัย และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการดําเนินงาน  

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นางสาวสมจิตร  สิทธิบุตร) 

 

โครงการงานสารบรรณ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางมณีโชติ  ชางศร/ีฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3............................................................................................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ......................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่......3..................... ตัวบงชี.้.3.4,3.9............................................................... 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 เพื่อเปนการบริหารดานเอกสารใหแกบุคลากรของวิทยาลัย  จัดทําหนังสือเอกสาร ลงทะเบียน รับ-สง คําส่ังของ

วิทยาลัยฯ 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อบริการดานเอกสารหนังสือตาง ๆ ใหแกบุคลากรวิทยาลัยฯ 

 5.2. เพื่อจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินงานตาง ๆ ของระบบสารบรรณ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 -หนังสือราชการภายในวิทยาลัย   จํานวน  2,500 ครั้ง/ป 

   -หนังสือราชการภายนอก    จํานวน  1,250 ครั้ง/ป 

   -คําส่ังวิทยาลัย     จํานวน    150 ครั้ง/ป 

   -จัดทําภาพกิจกรรมตางๆ  ของวิทยาลัย   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 สามารถบริการดานเอกสารใหแกบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และสามารถดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  งานบริหารทั่วไป  ฝายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



 
 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย        .........44,900.............   บาท 

             รวมงบประมาณ .........44,900...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ตลับหมึก HP 36 A 3 ชุด 2,990 8,970  

-ตลับหมึก Epson Bk 1 ขวด/1 สี 7 ขวด 320 2,240  

-ตลับหมึก HP Laser 80 A 6 ชุด 3,990 23,940  

-กระดาษดับเบิลเอ  15 กลอง 650 9,750  

รวมงบประมาณ 44,900  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 เพื่อบริการบุคคลภายในวิทยาลัยจัดทําหนังสือราชการภายใน และภายนอก 

 10.2 สามารถบริการบุคลากร ทั้งภายใน ภายนอกวิทยาลัย และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการดําเนินงาน  

 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                        (นางมณีโชติ  ชางศร)ี 

 

 

 



 
 

 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานงานพัสดุกลาง 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝายบริหารทรัพยากร)  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..3............................................................................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา........................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบงชี้.......................3.9........................................ 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ดวยงานพัสดุกลางมีระบบการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของงานพัสดุ ซ่ึงมีจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองซ้ือวัสดสํุานักงานมา

ใชในการดําเนินงานของงานพัสดุและบริการแตละงาน แตละฝาย เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงานของงานพัสดุและสําหรับบริการแตละงาน แตละฝาย   

 5.2. เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1มีวัสดุ-อุปกรณ ใชอยางตอเน่ืองเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ป งบประมาณ  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 สามารถดําเนินงานพัสดุไดอยางรวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  งานบริหารทั่วไป  ฝายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย        .........245,010.............   บาท 



 
 

 

 

            รวมงบประมาณ .........245,010...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ   245,010  

รวมงบประมาณ 245,010  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1มีวัสดุ-อุปกรณ เพียงพอ 

 10.2มีวัสดุ-อุปกรณ ใชอยางตอเน่ือง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ป งบประมาณ   

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการดําเนินงาน  

 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                     (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจํางานพัสดุกลาง 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝายบริหารทรัพยากร)  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..3............................................................................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา........................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบงชี้.......................3.9........................................ 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ดวยงานพัสดุกลางมีระบบการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของงานพัสดุ ซ่ึงมีจํานวนมาก จึงจําเปนที่จะตองซ้ือวัสดุสํานักงานมา

ใชในการดําเนินงานของงานพัสดุและบริการแตละงาน แตละฝาย เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงานของงานพัสดุและสําหรับบริการแตละงาน แตละฝาย   

 5.2. เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 



 
 

 

 

  6.1.1มีวัสดุ-อุปกรณ ใชอยางตอเน่ืองเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ป งบประมาณ  

  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 สามารถดําเนินงานพัสดุไดอยางรวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  งานบริหารทั่วไป  ฝายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย        .........4,990.............   บาท 

             รวมงบประมาณ .........4,990...........  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาครุภัณฑ     

ตูเก็บเอกสาร 1 4,990 4,990  

รวมงบประมาณ 4,990  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1มีวัสดุ-อุปกรณ เพียงพอ 

 10.2มีวัสดุ-อุปกรณ ใชอยางตอเน่ือง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ป งบประมาณ   

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากรายงานผลการดําเนินงาน  

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                     (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

    โครงการจัดซื้อน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 



 
 

 

 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝายบริหารทรัพยากร)  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่4. ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..6...เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 

                 กลยุทธ 3 จัดสรรทรัพยากร/งบประมาณอยางเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3    ตัวบงชี้   3.9 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการที่วิทยาลัยตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ น้ัน โดยการใชยานพาหนะของวิทยาลัย 

ฯ ดังน้ันเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯในการใชยานพาหนะ เครื่องทุนแรงฟารมและเครื่องมืออ่ืนๆ ที่

จําเปนตองใชนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อจัดเตรียมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืนไวบริการแกครู-อาจารยผูเดินทางไปสอนตามอําเภอตางๆ 

 5.2 เพื่อใชกับรถยนตในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จํานวน 8 คัน 

 5.3 เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6. เปาหมาย 

6.1เชิงคุณภาพ : ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 8 คัน ที่ตองใชนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืนไวบริการ 

            6.2 เชิงปริมาณ :สามารถใหบริการยานพาหนะแกครู-อาจารย ผูเดินทางไปสอนตามอําเภอตางๆ จํานวนที่ใช รถยนต 

ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จํานวน 8 คัน มีนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืนใชอยางตอเน่ืองเพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 

ปงบประมาณ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  อศ.กช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ...............................190,000.-...................... บาท 

  รวมงบประมาณ .................190,000.-....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.นํ้ามันดีเซล 2,500 ลิตร 30 75,000  

2.นํ้ามันแกสโซฮอล 95 2,300 ลิตร 36 82,800  

3.นํ้ามันเครื่องดีเซลไดนามิกฯ 30 แกลลอน 700 21,000  

4.นํ้ามันเครื่อง 2 T 0.5ลิตร 24 กระปอง 65 1,200  

รวมงบประมาณ 190,000 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ จํานวน 8 คัน ที่ตองใชนํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืนไวบริการ 

 10.2สามารถดูแลรถยนตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยแกครู-

อาจารย ที่ใชเดินทางไปสอนนักเรียน นักศึกษา อศ.กช. ของวิทยาลัยฯ ที่ใชบริการ 

 11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2 จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ

โดยใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

    

   ลงชื่อ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

             (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

โครงการบํารุงรักษารถยนต 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝายบริหารทรัพยากร)  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่   3   ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

            3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่3 ตัวบงชี3้.9 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 

 วิทยาลัยและเทคโนโลยีพังงา มีรถยนตที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงานของฝายและคณะวิชาตางๆ จํานวน 8 คัน มี

ความจําเปนตองมีการซอมบํารุงเพื่อใหรถยนตทั้งหมดอยูในสภาพพรอมใชงานและมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและกอใหเกิด

ประโยชนตอทางราชการ 

 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อบํารุงรักษารถยนตของวิทยาลัยทั้งหมดใหอยูในสภาพใชงานอยางมี ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย               

 5.2  เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถดูแลรถยนตของวิทยาลัยฯทั้งหมดใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัยแกครูอาจารย-บุคลากร-พนักงานและนักศึกษาที่ใช 

 6.2  เชิงปริมาณ : สามารถดูแลและบํารุงรักษารถยนตตาง ๆ  ดังน้ี 

               1. รถยนตโตโยตา    4  ประตูหมายเลขทะเบียน   กข  136  พังงา     

               2. รถตู    12  ที่น่ัง  หมายเลขทะเบียน   4ฝ-9146 กทม. 

               3. รถตู    12  ที่น่ัง  หมายเลขทะเบียน   นข  597  พังงา 

               4. รถปดอัพ    หมายเลขทะเบียน   น 1741  พังงา 

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

6. รถบรรทุก  6 ลอ  หมายเลขทะเบียน   40-0083  พังงา 

7. รถจักรยานยนต   หมายเลขทะเบียน    ก-7051  พังงา 

8. รถยนตโตโยตา 4 ประตู    หมายเลขทะเบียน  กค-3944 พังงา 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย........................102,600.-........................บาท 

  รวมงบประมาณ ..............102,600.-.................... บาท 



 
 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย     

1. คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียนกข  136  พังงา          1 คัน    

2.คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน 4ฝ-9146 กทม. 1 คัน    

3.คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน นข  597  พังงา          1 คัน    

4.คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน  น 1741  พังงา          1 คัน    

5. คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน  2 น-2775  กทม.       1 คัน    

6.คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน   40-0083  พังงา        1 คัน    

7.คาจางซอมรถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน  ก-7051 พังงา        1 คัน    

8. คาจางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียนกค  3944 พังงา          1 คัน    

รวมงบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)  

* ถัวเฉล่ียจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1สามารถดูแลรถยนตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแกผูใช 

 10.2(Out comes): สามารถดูแลรถยนตของวิทยาลัยฯ ใหสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัยแกครู-อาจารย-พนักงาน ของวิทยาลัยฯ ที่ใชบริการ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2 จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ

โดยใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

 

   ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นายนิรันดร   บุญชัด) 

    

โครงการซอมแซมทรัพยสินวิทยาลัยฯ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง (ฝายบริหารทรัพยากร)  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่...3......................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบงชี้.......................3.9........................................ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 

 ดวยครุภัณฑหลายชนิดของวิทยาลัยฯ มีอายุการใชงานมานานหลายปทําใหมีสภาพชํารุด เส่ือมโทรม จําเปนตองมีการ

ซอมแซมใหสามารถใชงานได เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ใหสามารถใชงานไดตามปกติและกอใหเกิด

ประโยชนตอทางราชการ 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อซอมแซมทรัพยสินของวิทยาลัยฯที่ชํารุดใหใชงานไดตามปกติ 

 5.2 เพื่อซอมแซมทรัพยสินของแผนก,ฝายและคณะวิชาตาง ๆภายในวิทยาลัยทั้งหมด 

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : สามารถซอมแซมทรัพยสินตางๆ ของวิทยาลัยฯที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติและมี

ประสิทธิภาพ 

6.2 เชิงปริมาณ :สามารถซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด เครื่องโร

เนียว เครื่องถายเอกสาร พัดลม เครื่องตัดหญา โตะ เกาอ้ี ตูเย็น โทรทัศน เครื่องเสียง เครื่องถายรูปและอุปกรณ

การเรียนการสอน ไดตลอด 1 ป งบประมาณ 
7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ .......................105,000.-.............................  บาท 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1สามารถซอมแซมครุภัณฑทรัพยสินของวิทยาลัยฯ ที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

 10.2ครุภัณฑทรัพยสินของวิทยาลัยฯใชงานไดปกติ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2 จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ

โดยใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

 

   ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

      (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 



 
 

 

 

โครงการซอมแซมและปรับปรุงงานงานอาคารสถานที่ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่......3...................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6................................................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบงชี.้.................3.8....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ดวยอาคารประกอบและบานพักครูของวิทยาลัยฯ ไดกอสรางมาเปนระยะเวลาหลายป ทําใหอาคารตางๆ เส่ือมสภาพ

ตามอายุการใชงานและเพื่อใหการใชประโยชนจากอาคารดังกลาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองซอมแซมและ

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี ปลอดภัยตอผูใชและผูอยูอาศัย 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อซอมแซมอาคารตาง ๆภายในวิทยาลัยฯ 

5.2 เพื่อซอมแซมบานพักครู 

5.3 เพื่อซอมแซมบานพักผูอํานวยการ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :สามารถซอมแซมอาคารตางๆของวิทยาลัยที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติและมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : เพื่อซอมแซมและเปล่ียนหลังคากระเบื้องที่ชํารุดของอาคารประกอบและบานพัก ทั้งหมดตลอด  1 

ป งบประมาณ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 



 
 

 

 

  รวมงบประมาณ ....................54,491.-.............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ตะปู   3  น้ิว 2  ลัง 900 1,800  

2. ตะปู  2 ½ น้ิว 2  ลัง 900 1,800  

3.ทอ PVC ½”  200 เสน 50 10,000  

4.ขอตอ PVC ½”  60 อัน 20 1,200  

5.ของอ 90 ½”  60 อัน 20 1,200  

6.คล๊ิบ PVC ½”  60 อัน 20 1,200  

7.กาวทาทอ 100 กรัม 10 กระปอง 100 1,000  

8.ของอเกลียวใน PVC ½”  30 อัน 10 300  

9.ขอตอเกลียวใน PVC ½”  30 อัน 10 300  

10.ขอตอเกลียวใน 1 ¼” 30 อัน 30 900  

11.สามทาง ½”  30 อัน 30 900  

12.สะดืออาง 30 อัน 100 3,000  

13.หลอดไฟ 20 w 2 กลอง 1,000 2,000  

14.ชุดขาหลอดไฟ 20 w 2 กลอง 1,000 2,000  

15.ชุดขาหลอดไฟ 40 w 2 กลอง 1,000 2,000  

16.สตารเตอร 4 กลอง 500 2,000  

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

18.สายไฟ 2 * 2.5 VAF 1 มวน 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.สวิทซไฟพานาโซนิค 2 กลอง 500 1,000  

22.เบรคเกอร 5 ตัว 200 1,000  

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

24.เหล็กรางลูกถวย 4 ชอง 10 ชุด 300 3,000  

25.ลวดอลูมิเนียม 100 เมตร 10 1,000  

26.ตูสะพายไฟ 6 * 12 10 ตู 200 2,000  

27.แผงรองตูไฟฟา 8 * 23” 10 แผง 100 1,000  

28.บล็อคลอย 20 อัน 20 400  



 
 

 

 

29.หนากาก 20 อัน 30 600  

30.หลอดตะเกียบ 9 - 13 w 10 หลอด 100 1,000  

31.หลอดตะเกียบ 25 w 10 หลอด 100 1,000  

32.แปนยึดขาหลอดตะเกียบ 30 อัน 20 600  

33.โคมไฟกลม 3 ชุด 200 600  

34.หลอดสปอทไลท 10 หลอด 100 1,000  

35.หลอดแสงจันทรชนิดใส 3 หลอด 300 900  

36.นอตยึดเสาไฟฟาเสา 8 m 40 ตัว 20 800  

คาใชสอย     

-คาจางซอมแซมอาคารประกอบและ

บานพักครู 

  22,500  

-คาบริการแกไขไฟฟาขัดของ   2,000  

รวมงบประมาณ 54,491 บาท (หาหม่ืนส่ีพันส่ีรอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1สามารถซอมแซมอาคารประกอบและบานพักของวิทยาลัยฯ ที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ

 10.2อาคารประกอบและบานพักของวิทยาลัยฯ ที่ชํารุดสามารถใชงานไดตามปกติ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการโดย

ใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

 

   ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  (นายภาณุพันธ   อยูมะนะ) 

 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานงานอาคารสถานที่ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝายบริหารทรัพยากร) 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.......2.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....3........................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบงชี.้.................3.8,3.9....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 

ดวยงานอาคารสถานที่มีหนาที่ดูแล บํารุงรักษา อาคารทั้งหมดในวิทยาลัยฯ ซ่ึงอาคารตาง ๆจะตองมีการบํารุงรักษาทํา

ความสะอาด เพื่อใหมีสภาพที่ดีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อมีวัสดุเพียงพอในการทําความสะอาดอาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ ไดรับการดูแลรักษาและมีความสะอาด 

 6.2 เชิงปริมาณ :อาคารทั้งหมดภายในวิทยาลัยฯ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ .................................25,000.-................................. บาท 

  รวมงบประมาณ ....................25,000.-.............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.สารเคมีกําจัดปลวกชนิดสเปรย 2 โหล 900 1,800  

2.สารเคมีกําจัดปลวกชนิดนํ้า ½ ลิตร 6 ขวด 550 3,300  

3.ไมกวาดดอกออ 60 อัน 40 2,400  

4.ไมกวาดกานมะพราว 40 อัน 55 2,200  

5.ไมกวาดหยากไย 20 อัน 30 600  

6.ขันนํ้า 1 โหล 230 230  

7.ถังนํ้า 2 โหล 710 1,420  

8.ผาดิบถูพื้น 15 ผืน 20 300  

9.แปรงถูพื้นดามยาว 40 อัน 40 1,600  



 
 

 

 

รวมงบประมาณ 25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1มีวัสดุ-อุปกรณ เพียงพอ 

 10.2มีวัสดุ-อุปกรณ ใชอยางตอเน่ือง เพียงพอในการปฏิบัติงานตลอด 1 ป งบประมาณ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2 จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ

โดยใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

 

    ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นายภาณุพันธ   อยูมะนะ) 

    

โครงการงานเก็บขยะภายในวิทยาลัยฯ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝายบริหารทรัพยากร) 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3....เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ..................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6.......เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบงชี.้.................3.8....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ดวยวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจางเก็บขยะ ภายในวิทยาลัยฯเปนรายเดือน กับทางองคการบริหารสวนตําบลกระโสม 

เพื่อแกปญญาที่ทิ้งขยะ  และเปนการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อเปนการรักษาความสะอาดภายในวิทยาลัยฯ 

5.2 เพื่อแกปญหาที่ทิ้งขยะภายในวิทยาลัย 
 6.เปาหมาย 

  6.1 เชิงคุณภาพ:ภายในวิทยาลยัฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกลอืน 
 6.2 เชิงปริมาณ : สามารถจัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ  2  วัน ตอ 1 ครั้ง 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 



 
 

 

 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย.....................15,000.-............................. บาท 

  รวมงบประมาณ ............15,000.-........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย     

- คาจางเหมาเก็บขยะ 12 เดือน 1,250 15,000  

รวมงบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1จัดเก็บขยะจากถังเก็บภายในวิทยาลัยฯ  2  วัน ตอ 1 ครั้ง 

 10.2ภายในวิทยาลัยฯ มีความสะอาดปราศจากขยะกลาดเกล่ือน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1  จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2  จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ

โดยใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

     

    ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายภาณุพันธ   อยูมะนะ) 

     

โครงการทําความสะอาดเคร่ืองนอนครูเวร 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ (ฝายบริหารทรัพยากร)  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 



 
 

 

 

     โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3.............................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่...3.................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบงชี.้....3.8....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เวรรักษาการณประจําคืนจะมาปฏิบัติหนาที่ที่หองพักครู ซ่ึงหองดังกลาวมีอุปกรณเครื่องนอนที่จะตองใหสะอาดอยู

ตลอดเวลา 

 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อทําความสะอาดเครื่องนอนหองพักครูเวร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :เครื่องนอนหองพักครูเวรมีความสะอาด 

 6.2 เชิงปริมาณ :ทําความสะอาดผาหม ผาปูที่นอน ปลอกหมอน จํานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย  ..........................2,640.-................................ บาท 

  รวมงบประมาณ ....................2,640.-.............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย     

1.คาจางซักผาหม ผาปูที่นอน ปลอกหมอน

จํานวน  2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 

12 เดือน 220 2,640  

รวมงบประมาณ 2,640 บาท (สองพันหกรอยส่ีสิบบาทถวน)  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1ทําความสะอาดผาหม ผาปูที่นอน ปลอกหมอน จํานวน 2 ชุด/เดือน/6 ครั้ง 

 10.2เครื่องนอนหองครูเวรสะอาด ตลอด 1 ป งบประมาณ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 11.2 จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ

โดยใชแบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

                                         ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                                                      (นายภาณุพันธ   อยูมะนะ) 

โครงการงานประชาสัมพันธ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรมหัวหนางานประชาสัมพนัธ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่   3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่   6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3   ตัวบงชี้   3.9  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปนสถานศึกษาที่ตองมีการประชาสัมพันธดานขาวสารและกิจกรรม เพื่อสราง

ภาพลักษณที่ดีใหแกวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อบริการขาวสารทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 5.2 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอก 

 5.3 เพื่อจัดซ้ือวัสดุในการดําเนินงานประชาสัมพันธ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  สามารถบริการขาวสาร กิจกรรมตางๆ ทั้งภายในภายนอกวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :  จัดทําปายประชาสัมพันธ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 



 
 

 

 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาครุภัณฑ ....................25,000......................... บาท 

  - คาใชสอย ....................45,000........................ บาท 

                      รวมงบประมาณ   ......................70,000.....................  บาท 

 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่

ตองการ 

ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาครุภัณฑ     

- คอมพิวเตอรแบบพกพา 1 20,000 20,000  

- ปริ้นเตอร 1 5,000 5,000  

คาใชสอย     

- ปายไวนิลประชาสัมพันธ 10 1,500 15,000  

 คาจัดเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ

สถานศึกษา 

500 เลม 100 30,000  

รวมงบประมาณ 70,000                       บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 - จัดทําปายประชาสัมพันธ 

  - จัดทําภาพกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัย 

      - จัดทําจดหมายขาววิทยาลัย 

 - จัดทําวารสารประชาสัมพันธสถานศึกษา   

 10.2สามารถบริการขาวสาร กิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - 

   ลงชื่อ ....................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ( นางสาววันเพ็ญ  คะสะธรรม ) 



 
 

 

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจํางานการเงิน 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ นางไพรัตน  ทองมาก/หัวหนางานการเงิน 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....2 และ 3.............................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่........ 1,3....................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........ 2......... ตัวบงชี.้...... 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11........ 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากในปจจุบันมีเอกสารทางการเงิน ที่ตองจัดเก็บไวสําหรับการตรวจสอบยอนหลัง เปนระยะเวลาหลายป          

แตตูเก็บเอกสารยังมีนอย ไมสามารถเก็บเอกสารไดหมด เพราะเอกสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกป เพื่อใหการเก็บเอกสารเปนไปอยาง

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ งานการเงินจึงจําเปนตองใชตูเก็บเอกสารการเงิน เพื่อไมใหเกิดการชํารุดหรือเสียหายและเกิดผลดี

ตอวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อเปนการสงเสริมการจัดทําเอกสารทางการเงินใหกับวิทยาลัย  

5.2 เพื่อเก็บรักษาเอกสารทางการเงินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

6. เปาหมาย 

   6.1 เชิงปริมาณ  ตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู 

  6.2 เชิงคุณภาพ เพื่อใหงานการเงินมีที่เก็บเอกสารสําคัญของวิทยาลัย 

7.  สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559- กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /            

2. ดําเนินงานโครงการ     / / /      

3. สรุปผลโครงการ       /      

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ...........................9,800............. บาท 

                        รวมงบประมาณ ............9,800.............บาท 



 
 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ  

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts) มีตูเอกสารงานการเงินเพื่อเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ 

10.2  ผลลัพธ (Out  come) งานการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

     รายงานสรุปผลโครงการ 

                                

                                    ลงชื่อ ..................................................     ผูรับผิดชอบโครงการ 

          (นางไพรัตน  ทองมาก) 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจํางานบัญชี 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  นางทัศนดาว  นันทโย/งานบัญชี 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

                               โครงการตามภาระงานประจํา 

                    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ตัวบงชี้ 

4.  สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

 เน่ืองจากในการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี  มีการใชเครื่องปริ้นเตอรเพื่อพิมพงานเก่ียวกับการเงินและบัญชี  เพื่อ

เก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบ บางครั้งตองมีการพริ้นเอกสารสีเพื่อใหเปนหลักฐานที่ชัดเจนมากและตรวจสอบไดงาย ทํา

ใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองใชเครื่องปริ้นเตอรสีในการจัดทําเอกสารดังกลาว 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนการสงเสริมการจัดทําเอกสารทางการเงินและบัญชีใหกับวิทยาลัยฯ 

2. เพื่อพัฒนาการจัดทํางานการเงินและบัญชีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1 ปาหมายเชิงปริมาณ เครื่องปริ้นเตอรเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง 

           6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ เพื่อใหงานบัญชีมีเครื่องปริ้นเตอรสีใชในการดําเนินงาน 

7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ตูเก็บเอกสาร 2 ตู 4,900 9,800  

รวมเงินทั้งส้ิน 9,800  



 
 

 

 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา 

ขั้นตอน 

การดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. เสนอโครงการ              

2. ดําเนินการโครงการ              

3. สรุปโครงการ              

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ     ปวช.  ปวส.    อุดหนุน บกศ.      อื่นๆ........... 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการ 

รายการ 

  

จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน 
หมายเหตุ 

(หนวย) (บาท) (บาท) 

ครุภัณฑ     

- เคร่ืองปร้ินเตอร ESON L220 1 เครื่อง 4,990 4,990  

รวมเงินทั้งส้ิน   4,990  

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

-  ผลผลิต (Out  puts)    : ไดเอกสารสีในการประกอบการดําเนินงาน 

-  ผลลัพธ (Out  comes): การพิมพงานทางการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  และรวดเร็วยิ่งขึ้น มีเอกสารที่นาสนใจมากขึ้น 

11.  การประเมินผล 

          -  

                                                                                    ลงชื่อ...........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                             (นางทัศนดาว  นันทโย) 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษาดูงาน) 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม/ ฝายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 (D) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที6่เพิ่มประสิทธิผลการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบงชี ้3.10 



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาบุคลากรเปนกิจกรรมหน่ึงที่มีความสําคัญ เปนกิจกรรมที่ชวยใหบุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู ความ

เขาใจ เพิ่มทักษะ ประสบการณ ที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของผูอ่ืนที่เปนมุมมองใหม ๆ ในการชวยกระตุ นให

บุคลากรเกิดการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งเปนการแลกเปล่ียนประสบการณ แนวคิด หรือมุมมองๆ ตางกันรวมกัน  ซ่ึงเปนวิธีการ

เรียนรูที่ทําใหเห็นถึงเทคนิค รูปแบบ วิธีการปฏิบัติงาน สามารถนําองคความรูใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อการ

พัฒนาผลการปฏิบัติงาน  ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเปนการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นดวยการสรางนวัตกรรมและบริการ เพื่อเปน

ประโยชนในการนําความรูที่ไดมาปรับประยุกตใชแกไขปญหาและการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาการอบรมและ

การศึกษาดูงานจะเกิดประโยชนและมีคุณคาอยางแทจริงกับบุคลากรไดน้ัน บุคลากรควรสรางความรู ความเขาใจถึงแนวทางใน

การศึกษาดูงานเพื่อเปนการสรางประสิทธิภาพใหไดประโยชนอยางแทจริงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงไดจัดโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ีขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง ใหครูและบุคลากรไดมีการพัฒนา เพิ่มความรูและ

ประสบการณ ในองคกร พรอมทั้งเปนการสรางขวัญกําลังใจ และทําใหครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯมีแนวทางในการปฏิบัติการ

ในทางเดียวกัน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง 

5.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีภาระงานดานอ่ืนนอกเหนือจากดานการสอน  

6. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 คณะผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดเขารวมกิจกรรม

ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ศึกษาดูงาน) จํานวน 33 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ  

      6.2.1 บุคลากรไดรับความรูและประสบการณ สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนและงานที่รับผิดชอบ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานที่ดําเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแกน 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา......................วันที่ ต.ค.2559– ก.พ. 2559...........................  

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ............................... 

  - คาวัสดุ  .......................7,800.-.............................. บาท 

  - คาตอบแทน ....................... 36,000.............................. บาท 

  - คาใชสอย ........................89,280.............................. บาท 



 
 

 

 

  รวมงบประมาณ  .....................133,080.-........................... บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ 

จํานวนที่

ตองการ 

(หนวย) 

ราคา/

หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

คาตอบแทน     

1. คาจางเหมาบริการรถตูไมประจําทาง 2 คัน 18,000 36,000 4 วัน 

คาเดินทางไปราชการ     

1. คาที่พัก 3 คืน 1,200 57,600 16หอง 

2. คาเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปราชการ 33คน 240 31,680 4 วัน 

3. คานํ้ามันเชื้อเพลิง 300 ลิตร 26 7,800 รถตูวิทยาลัย 1 คัน 

รวมเงินทั้งส้ิน   133,080.-  

    * ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1ครูและบุคลากรไดความรูและประสบการณจากการอบรมและการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

 10.2บุคลากรไดสรางความสามัคคีและการทํางานเปนทีม 

 10.3บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 สรุปผลการดําเนินงาน    

    ลงชื่อ ..................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                         (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดตกแตงสถานที่ภายในสถานศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุกลาง  

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

                               โครงการตามภาระงานประจํา 

                    โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.............................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่...................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...................3.................. ตัวบงชี้...........3.9................................ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีพื้นที่รับผิดชอบในการตัดหญาและตกแตงสถานที่รอบอาคาร สํานักงาน เปน

จํานวนมากประกอบกับวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่ของวิทยาลัยฯ ไดผานการใชงานมาเปนระยะเวลานานและเส่ือมหมดสภาพ

ตอการใชงาน ดังน้ันทางงานพัสดุกลางมีความจําเปนตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่เพื่อใหเจาหนาที่ ใชในการปฏิบัติงาน 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดซ้ือวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่ 



 
 

 

 

    2. เพื่อใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : …สามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ…….….……  

 6.2 เชิงปริมาณ :……มีวัสดุ-อุปกรณ ใชอยางตอเน่ืองเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

7. สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา 

ขั้นตอน 

การดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ หมาย

เหตุ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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. เสนอโครงการ              

2. ดําเนินการโครงการ              

3. สรุปโครงการ              

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ................................................ 

  - คาครุภัณฑ   .....................50,000.-.......................... บาท 

          รวมงบประมาณ ....................50,000.-.......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาครุภัณฑ     

1.เครื่องตัดหญา 5 เครื่อง 8,500.- 42,500.-  

2.กรรไกรแตงตนไม 1 ฟุต 10 ดาม 420.- 4,200.-  

3.เล่ือยแตงก่ิงตนไมแบบดาม 5 อัน 280.- 1,400.-  

4.ใบมีดตัดหญา 14 น้ิว 10 ใบ 190.- 1,900.-  

รวมงบประมาณ 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): ……มีวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที ่เพียงพอ 

 ผลลัพธ (Out comes): …มีวัสดุอุปกรณตกแตงสถานที่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 -จากผลงานที่ไดจัดทําแลวเสร็จ 

 -จากรายงานผลการดําเนินงานของโครงการและจากสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการโดยใช

แบบรายงานผลจากงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณ 

 

                              ลงชื่อ...............................................    ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นายสรายุทธ   สุทธิเนียม) 

 

โครงการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 



 
 

 

 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ   นางทิพพวัณณ  พิมานพรหม/หัวหนางานบุคลากร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่   3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่   6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่    3   ตัวบงชี้   3.9  

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 เพื่อใหคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย  และมีบทบาท

ในการใหความเห็นชอบ นโยบายตางๆ ของวิทยาลัย สามารถดําเนินการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับของ

ชุมชน 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ใหความเห็นชอบนโยบายและใหความรวมมือใน

การดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 

 5.2  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางวิทยาลัยกับชุมชน 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสวนรวมในการพัฒนาวิทยาลัย 

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  …1 ตุลาคม 2559 -30 กันยายน 2560……………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1.  เสนอโครงการ             

2. ประชุมคณะทํางาน             

3. สรุป/รายงานผล             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 



 
 

 

 

  - คาวัสด.ุ.............................5,600.......................... บาท 

  - คาใชสอย..........................22,400.........................บาท 

       รวมงบประมาณ .......................28,000......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย 14 คน 1,600 22,400  

คาวัสดุ 14 คน 400 5,600  

รวมงบประมาณ 28,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 10.2 คณะกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีสวนรวมในการพัฒนาวิทยาลัย 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 สรุปรายงานผลโครงการ 

        ลงชื่อ ............................................. ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางทิพพวัณณ พิมานพรหม) 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2-4 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2-7 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-7 ตัวบงชี้ 1.1-7.2 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดเปนกระบวนการที่จําเปนและสําคัญตอการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา เพื่อใหชุมชน ผูปกครอง และผูเรียน เกิดความเชื่อม่ันวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. วัตถุประสงค 

 5.1เพื่อพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาใหมีกลไกและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 5.2เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อม่ันวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. เปาหมาย 



 
 

 

 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  6.1.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

              6.1.2 ผูปกครอง ชุมชน และสถานประกอบการ เกิดความเชื่อม่ันตอสถานศึกษา และผูเรียน 

 6.2 เชิงปริมาณ :  6.2.1 มีปจจัยในการสนับสนุนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเพียงพอ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ   .............................20,000......................... บาท 

    รวมงบประมาณ ..............20,000......................   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

  -คาถายเอกสารพรอมเขาเลม 30 ชุด 120 3,600  

  -กระดาษปก 5 หอ 185 925  

  - ปล๊ักไฟ 3 ทาง 1 อัน 350 350  

  - ไมขนไก 1 อัน 120 120  

  - wireless card 1 อัน 890 890  

  -ชองเสียบ USB 1 อัน 230 230  

 - switch hub 8 port 1 อัน 1,100 1,100  

 - ตัวแปลงสัญญาณ

คอมพิวเตอร 

1 อัน 1,250 1,250  

  - กรอบเกียรติบัตร 3 กรอบ 250 750  

  - รีโมทโปรเจคเตอร 1 อัน 250 250  

  - ถานไฟฉายขนาด AAA 4กอน 40 160  

  - เมาสพรอมคียบอรด 1 ชุด 1,200 1,200  

  - ฟวเจอรบอรด 10 แผน 75 750  

 - กลองใสเอกสารพลาสติก 1 กลอง 450 450  

 - คลิบบอรด 1 อัน 115 115  

 - แผนพลาสติกใสเอกสาร 1 อัน 220 220  



 
 

 

 

คาครุภัณฑ     

  - เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง 3,450 3,450  

รวมงบประมาณ                         20,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง   

 10.2ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

      ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

                     

โครงการงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม  หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ......................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่...6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...............................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........3.................. ตัวบงชี.้.......3.5................................................................ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จัดทําขอมูลพื้นฐาน เพื่อการบริหาร  9 ประการ วาดวยการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอก

สถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บ  รักษา จัดทํา และบริการขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักศึกษาประกอบการ  ตลาดแรงงาน 

บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ  อาคารสถานที่  แผนการเรียนเพื่อที่จะเปนขอมูลสารสนเทศประโยชนตอการบริหารและจัด

การศึกษา และการประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการบริหารและจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ 

 5.2 จัดทําเอกสารและเผยแพรขอมูลของสถานศึกษา 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  6.1.1 สามารถเผยแพรขอมูลที่มีคุณภาพและรวดเร็วทันสถานการณ 

              6.1.2 สามารถนําขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัยไปอางอิงใหถูกตอง 

 6.2 เชิงปริมาณ :  สามารถบริการขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 



 
 

 

 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ..................35,350..................... บาท 

  - คาใชสอย...............36,000.................... บาท 

          รวมงบประมาณ ........100,000.................. บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

- Switch  Hub 16 port 3 4,190 12,570  

- คีมเขาหัว Lan 1 890 890  

- ปลั๊กไฟ 3 ทาง 1 150 150  

- ชั้นวางเอกสาร 1 650 650  

- แผน CD 1 กลอง 300 300  

- หมึก Epson L35 2 3,900 7,800  

- หัว RJ 45  2 แพ็ค 290 580  

- สาย UTP (ภายนอก )            1  กลอง 4,990 4,990  

- สาย UTP (ภายใน) 1  กลอง 3,290 3,290  

- Access Point 2 1,490 2,980  

-บูทครอบ RJ 42 2 แพค 55 110  

- กิ๊บตอกสายแลน 2 กลอง 20 40  

-คาถายเอกสาร+ เขาเลม 10 เลม 100 1,000 35,350 

คาใชสอย     

- คาจางทาํเว็บไซตวิทยาลัย 1 คร้ัง 6,000 6,000  

- คาบํารุงรักษาระบบเครือขาย 10 คร้ัง 3,000 30,000 36,000 



 
 

 

 

รวมงบประมาณ 100,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 จัดทําปายประชาสัมพันธส.ค.ส.ของวิทยาลัยจัดทําภาพกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยจัดทําจดหมายขาววิทยาลัย 

 10.2สามารถบริการขาวสาร กิจกรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกและสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลการดําเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

   ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

  (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม)  

โครงการดําเนินงานวางแผนและงบประมาณ 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายภัสดี  ชสุูวรรณ/งานวางแผนและงบประมาณ/ฝายแผนงานและความรวมมือ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนนและมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที3่ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.2 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  ดวยงานวางแผนการศึกษาและ

งบประมาณ  มีหนาที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  จัดทํารายงานและติดตามผลการดําเนินงาน/โครงการ

ตางๆ  เพื่อทําการรายงานไปยังสถาบัน ฯ  และจังหวัด  และงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหการดําเนินงานในหนาที่ตางๆ  ที่

ไดรับมอบหมายดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีวัสดุ  ครุภัณฑเพียงพอในการที่จะใชในการดําเนินงานตลอด

ปงบประมาณ  2559 

5.วัตถุประสงค   

 5.1  เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณตลอดปงบประมาณ  2556 

 5.2 เพื่อทําแผนปฏิบัติการประจําป  2559 

 5.3  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2558 

 5.4  จัดทํารายงานตางๆ  สงกรม  กอง  จังหวัด  ประมาณ จํานวน  60 ชุด 

 5.5  ทําเอกสารแผนพับ  เอกสารแนะนําวิทยาลัย  เกียรติบัตรในวาระตางๆ 

 5.6  จัดเตรียมขอมูลเบื้องตนในการประชุมพิจารณางบประมาณ 

6. . เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1  ทําแผนปฏิบัติการประจําป  2559  จํานวน  25  เลม  (หนาประมาณ  200  แผน/เลม) 

      6.1.2  ทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2554  จํานวน  40  เลม (หนาประมาณ  40  แผน/เลม) 



 
 

 

 

      6.1.3  จัดทํารายงานตางๆ  สง  สอศ.  ประมาณ จํานวน  60 ชุด/ปงบประมาณ 

      6.1.4  จัดเตรียมขอมูลเบื้องตนในการประชุมพิจารณางบประมาณ 

 6.2 เชิงคุณภาพสามารถดําเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี  สามรถจัดเก็บทํา

แผนปฏิบัติการประจําปไดตามกําหนด  และสามารถติดตามผลการใชจายงบประมาณ  และการรายงานผลตางๆไดตามกําหนด 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  ....................6,260............................... บาท 

  - คาครุภัณฑ       .....................4,990.............................  บาท 

             รวมงบประมาณ ......................11,250...............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

*ถั่วเฉลี่ยจริงทุกรายการ 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ   

      10.1  ทําแผนปฏิบัติการประจําป  2560  จํานวน  25  เลม  (หนาประมาณ  300  แผน/เลม) 

      10.2  ทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  2559  จํานวน  40  เลม  (หนาประมาณ  100  แผน/เลม) 

      10.3  จัดทํารายงานตางๆ  สง สอศ.  จํานวน  60 ชุด 

      10.4  จัดเตรียมขอมูลเบื้องตนในการประชุมพิจารณางบประมาณ   

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

บาท 

จํานวนเงิน 

บาท 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-เขาเลมเอกสารงานแผน  70 เลม  6,260  

คาครุภัณฑ     

- เครื่องปริ้นเตอรสี 1 เครื่อง  4,990  

รวมเงินทั้งส้ิน 11,250  



 
 

 

 

      10.5  สามารถดําเนินงานวางแผนการศึกษาและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี  สามารถจัดเก็บทําแผนปฏิบัติ

การประจําปไดตามกําหนด  และสามารถตดิตามผลการใชจายงบประมาณ  และการรายงานผลตางๆไดตามกําหนด  

11.การติดตามและการประเมินผลโครงการ 

 - รายงานผลการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

      ลงชื่อ ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นายภัสดี  ชูสุวรรณ) 

     

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบตัิการ ประจําป 2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6....................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................3.................... ตัวบงชี.้........3.2....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดแนวนโยบายในการจัดทําแผนปฏิบัติประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560  ของวิทยาลัย เพื่อใหการถายทอดแผนฯ ของสถานศึกษาไปสูผูปฏิบัติระดับ ฝาย/งาน/แผนกวิชา และ

นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ผูปฏิบัติจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป โดยรวมกันกําหนดโครงการ/กิจกรรมและผลผลิต

ใหสัมพันธเชื่อมโยงกับพันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของสถานศึกษา รวมทั้งการเขียนโครงการเสนอขอใชงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรมจากวิทยาลัย  

 ดังน้ัน เพื่อใหผูปฏิบัติดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและการเขียนโครงการเสนอขอใชงบประมาณได

อยางถูกตองและเปนรูปแบบเดียวกัน งานวางแผนและงบประมาณ จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปและการเสนอขอใชงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธของสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหคณะครูและบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ  

2560 

 5.2 เพื่อใหคณะครูและบุคลากรมีสวนรวมในการเสนอโครงการตางๆ และไดรับทราบและมุงปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกันเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน พันธกิจ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี มีแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชในการบริหารจัดการของวิทยาลัย

และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :   ผูบริหารวิทยาลัยฯ      4  คน 

    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  46  คน   

7. สถานที่ดําเนินการ  ณ หองประชุมแผนกสัตวศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



 
 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  6 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ........................8,750....................................... บาท 

         รวมงบประมาณ ................8,750....................................  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 3 มื้อ 50 25*3 3,750  

- คาอาหารกลางวัน 2 มื้อ 50 50*2 5,000  

รวมงบประมาณ 8,750 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): แผนปฏิบัติงานประจําป2560   

 ผลลัพธ (Out comes): หนวยงานมีแผนปฏิบัติงานประจําป และสามารถเขียนโครงการเสนอขอใชงบประมาณที่เปน

รูปแบบเดียวกันและมีความถูกตองตามหลักการ 

 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ติดตามและประเมินผลหลังการอบรมโดยใชแบบประเมินวัดความรูความเขาใจของผูเขาอบรม และติดตามประเมินผล

ลัพธของโครงการหลังจากส้ินสุดการอบรม 

    

   ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

               ( นายภัสดี  ชูสุวรรณ  ) 

    



 
 

 

 

โครงการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภัสดี  ชูสุวรรณ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ.... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่...................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...3..... ตัวบงชี้......3.2............................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยฯ ที่ใชในปจจุบันมีอายุการใชงานหลายปทําใหชํารุด ประกอบกับตองมีการ

บํารุงรักษาตามปกติ เพื่อใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใชในการประกอบกิจกรรมงานฟารมและอ่ืนๆในวิทยาลัย  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อซอมแซม-บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัย ใหมีสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย 

 2. เพื่อฝกทักษะนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนในแผนกวิชาชางกลเกษตร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : ซอมแซม-บํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดป 

 6.2 เชิงปริมาณ :   1.บํารุงรักษารถแทรกเตอรไดจํานวน  3  คัน 

   2.บํารุงรักษารถแบคโฮไดจํานวน  2  คัน  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ               5,000   บาท 

  - คาใชสอย  15,000   บาท 

  รวมงบประมาณ ...................20,000................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ   5,000.-  

คาใชสอย   15,000.-  

รวมงบประมาณ  20,000.-                    บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1ซอมแซมบํารุงรักษารถแทรกเตอรลอยาง จํานวน   3  คัน 

 10.2. บํารุงรักษารถแบคโฮ  จํานวน   2  คัน   

 10.3เครื่องจักรกลเกษตรของวิทยาลัยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ  

 สรุปโครงการ/สผ.1 

 

   ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

      (นายภัสดี  ชูสุวรรณ) 

    

 

โครงการสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ    

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

  โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.2 

4.สภาพปจจุบัน/หลักเกณฑและเหตุผล 

  (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เน่ืองดวยโครงการตางๆ ที่ทางบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไดจัดทําขึ้นน้ัน

ไดคํานวณ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ ที่จําเปนเปนรายปงบประมาณน้ัน ในบางสวนอาจมีความจําเปนเรงดวนที่จําเปน

จะตองดําเนินการในปงบประมาณน้ันๆ แตมิไดอยูในโครงการที่นําเสนอทางแผนวานแผนจึงไดจัดเตรียมงบประมาณไดเพื่อให

ความสะดวกแกบุคลากรที่จําเปนตองใช 

5.วัตถุประสงค  

 เพื่อกันเงินไวใชในการดําเนินกิจกรรมโครงการตางๆ ที่อาจมีความจําเปนและเรงดวนตามแตสถานการณตาง ๆ ที่ไมมี

ในแผนฯ ประจําปงบประมาณ ใหสามารถดําเนินโครงการน้ันๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

6. เปาหมาย   



 
 

 

 

 6.1 เชิงปริมาณเพื่ออํานวยความสะดวกและบริการคณะครู  อาจารยและบุคลากรที่มีความจําเปนและเรงดวนการ

ดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยไดตลอดทั้งทีงบประมาณ  

 6.2 เชิงคุณภาพเพื่อประโยชนในการดําเนินโครงการที่ไมไดอยูในแผนฯ ประจําปงบประมาณ ใหสามารถดําเนิน

โครงการน้ันไดอยางสะดวกและรวดเร็วตามความจําเปน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

 งบประมาณโดยประมาณการ..........100,000........  บาทความเชื่อมโยงกับโครงการอ่ืนทุกงานภายในวิทยาลัยฯ 

 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ   

 10.1เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการคณะครู  อาจารยและบุคลากรที่มีความจําเปนและเรงดวนการดําเนินงาน

กิจกรรมตาง ๆ ของวิทยาลัยไดตลอดทั้งทีงบประมาณ 

 10.2เพื่อประโยชนในการดําเนินโครงการที่ไมไดอยูในแผนฯ ประจําปงบประมาณ ใหสามารถดําเนินโครงการน้ันได

อยางสะดวกและรวดเร็วตามความจําเปน 

11.การประเมินผล 

 - ส้ินสุดการปงบประมาณ 

        

                                            ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                                             (นายภัสดี  ชูสุวรรณ) 

 

โครงการสงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายธํามรงค  ตันภิบาล/งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ/ 

                                            ฝายแผนงานและความรวมมือ  

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 



 
 

 

 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.......3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ........................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.....4 พัฒนาการเรียนการสอน...........................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค และงานวิจัย ตัวบงชี้ 5.2 ระดับ

คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของคร ู

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากอดีตที่เรามุงพัฒนาครูดวยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาจากวิทยากร มาเปนการพัฒนาครูโดยใหครูไดเรียนรูจาก

ประสบการณและการปฏิบัติจริงของตนเอง เพื่อผลที่ดียิ่งขึ้นตอนักเรียน สามารถกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเองเปนอยางดี และเพื่อเปนการปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาครู จึงไดจัดทําโครงการ

สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานศึกษา ของครูโดยใชแนวคิดและหลักการของการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ อันจะทําใหครูได

รอบรูทั้งเน้ือหาวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ตามแนวทาง

ของการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตองการ ของหลักสูตร  

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชผลในการปรับการสอน  

 5.2 ครูผูสอนทุกคนมีงานวิจัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชผลในการปรับการสอน 

   ครูมีงานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอก 

 6.2 เชิงปริมาณ :ครูผูสอนรอยละ 80 สามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได  

 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

       รวมงบประมาณ ..........70,000....................  บาท 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1ครูผูสอนรอยละ 80 สามารถทํางานวิจัยที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากนักวิจัยภายนอกได 

 10.2ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูและใชผลในการปรับการสอน 



 
 

 

 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  11.1 จากงานวิจัยของครูผูสอน  

 11.2ผลการประเมิน 

  11.3จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

  11.4สรุปผลการดําเนินงานเสนอหัวหนาฝายวิชาการ  

 11.5รายงานและเผยแพรในเว็บไซตวิทยาลัย 

   ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นายธํามรงค  ตันภิบาล) 

โครงการพัฒนางานหองสมุด  3 ดี 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวสุธรรม  บุญฮก  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่      3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่    3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    ตัวบงชี ้3.8  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ศูนยวิทยบริการและหองสมุดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เปนศูนยการเรียนรูที่สําคัญที่สงผลความสําเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู และผูเรียน ดังน้ัน จึง

จําเปนตองมีการพัฒนาและบริหารจัดการใหมีความพรอมทางดานส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหกาวทันสมัยตอ

การเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต  ทําซ่ึงนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานศูนยวิทยบริการ 

5.2 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผูเรียนตามหลักสูตร 

5.3 เพื่อจัดหาสารสนเทศใหเพียงพอแก ครู นักศึกษาและบุคลากร 

5.4 เพื่อสรางบรรยากาศ แรงจูงใจใหผูใชบริการพึงพอใจมากขึ้น 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงปริมาณ: 

  1. ครู นักศึกษาและบุคลากรเขาใชบริการจํานวน 500 คน  

  2. วารสารและหนังสือพิมพ จํานวน 20 รายการ 

 6.2 เชิงคุณภาพ : 

  1. ศูนยวิทยบริการและหองสมุดสามารถมีสารสนเทศใหบริการครูอาจารยและนักศึกษาไดอยางเพียงพอ 

  2. ครู อาจารย นักศึกษา สามารถใชสารสนเทศในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



 
 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ................................15,000................................... บาท 

  รวมงบประมาณ ....................15,000..............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-วารสารและหนังสือพิมพ   15,000  

รวมงบประมาณ 15,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 มีวารสารและหนังสือพิมพไวใหบริการเพิ่มขึ้น  จํานวน  20  รายการ 

 10.2 ครู อาจารย นักศึกษา ไดวารสารและหนังสือพิมพ ในการคนหาขอมูลขาวสารเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - เอกสารรายงานจากผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนางานหองสมุด 3 ดี เม่ือส้ินสุดโครงการ 

   ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (  นางสาวสุธรรม  บุญฮก ) 

โครงการสัปดาหหองสมุด....สูการอาน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวสุธรรม  บุญฮก  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 



 
 

 

 

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ี 3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 หองสมุดจัดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ  ที่ใหบริการขอมูล ขาวสาร   และสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อใหบริการแกผูใช

ไดคนควาไดอยางเสรีตามความตองการ  ดังน้ันหองสมุดจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน และปลูกฝงนิสัยรักการอาน การ

คนควาใหกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 ปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับนักเรียนนักศึกษา 

 5.2 ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

6. เปาหมาย 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 นักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม  80  คน 

 6.2  เชิงคุณภาพ 6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีนิสัยรักการอานและนําความรูไปพัฒนาตนเองได 

             6.2.2  นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในการแสดงออกอยางสรางสรรค 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.60 ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ...................................3,000.......................บาท 

    รวมงบประมาณ ...................3,000.......................บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

ปายโครงการ 1  1,000 1,000  

กระดาษโปสเตอร 1 โหล 300 300  

ริบบิ้น 2 มวน 50 100  

ปากกา 1 กลอง 500 500  

สมุด 10 โหล 110 1,100  

รวมงบประมาณ 3,000 บาท  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมสัปดาหหองสมุด.....สูรักการอาน จํานวน  80 คน 

 10.2  นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรู และทักษะเก่ียวกับการอาน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

    

ลงชื่อ ...............................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 

  (นางสาวสุธรรม  บุญฮก) 

 

โครงการเตรียมความพรอมสูมาตรฐานการทดสอบ  V-NET 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....2 และ 3.............................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่........2,3,4,7..................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1...................... ตัวบงชี.้......1.3,1.4,1.5............. 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด จุดมุงหมาย   

และหลักการของการจัดการศึกษาที่ตองมุงเนน  คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)  (สทศ.) จึงไดกําหนดใหมีการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)  เพื่อใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา ไดมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

และเพื่อทดสอบความรู ความคิด และสมรรถนะของนักเรียนสายอาชีพ  อีกทั้งผลสอบยังนําไปใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

เรียน การสอนของสถานศึกษาใหดีขึ้นตอไป  จึงตองมีการเตรียมความพรอมกอนสอบ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสอบผานตาม

เกณฑที่กําหนดไว  

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อสงเสริมทักษะวิชาการดานภาษาไทย  อังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

 5.2 เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช2542 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียน  นักศึกษามีความรู  ความสามารถดานวิชาการและนําไปประยุกตใชตอการดําเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพ      

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3)  จํานวน  18คน 

            2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 (ปวส.2)  จํานวน  12คน 

7.  สถานที่ดําเนินการ หอง 112 – 113  อาคารเรียน 1  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



 
 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ปวช.3  วันที่  8-9กุมภาพันธ 2560 และ ปวส.2  วันที่  15-16  

    กุมภาพันธ  2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสด ุ ........................................5,000..................... บาท 

    รวมงบประมาณ ........................5,000......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ถายเอกสาร  เขาเลม 30 คน  5,000 อยูในงานเอกสารการพิมพ 

รวมงบประมาณ                5,000บาท อยูในงานเอกสารการพิมพ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 (ปวช.3)  จํานวน   11 คน 

    2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 (ปวส.2)  จํานวน 14 คน 

ผลลัพธ (Out comes): นักเรียน นักศึกษามีความรู  ความสามารถ  มีทักษะดานวิชาการ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานจากผลการดําเนินงานของโครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ 

  

ลงชื่อ…………………………………………   ผูรับผิดชอบโครงการ

               นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ  

โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล  ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....2 และ 3.............................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่........2,3,4,7..................................  



 
 

 

 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1...................... ตัวบงชี.้......1.3,,1.4,,1.5............. 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีความจําเปนตองซ้ือวัสดุอุปกรณใชในงานวัดผล

ประเมินผลเพื่อใหงานสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนตองซ้ือวัสดุและอุปกรณ 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณใชในงานวัดผลประเมินผล 

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : มีวัสดุอุปกรณใชในงานวัดผลประเมินผลเพียงพอในการใชงาน 

 6.2 เชิงปริมาณ : มีกระดาษ หมึกพิมพเพียงพอในการใชงาน 

7.  สถานที่ดําเนินการ   งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ...(ใชงบโครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานงานพัสดุกลาง) 

   - คาวัสด ุ         ................ 5,000................. บาท 

   รวมงบประมาณ ................. 5,000................  บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ดินสอ 5 โหล 60 300  

2.ยางลบ 5 โหล 60 300  

3. กระดาษ  4  รีม 150 600  

4.หมึกเติมสําหรับเครื่องพิมพ 12 ขวด  290 3,480  

5. กรรไกร 5 อัน 64 320  

รวมงบประมาณ           5,000บาท    

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ผลผลิต (Out  puts) มีวัสดุอุปกรณใชในงานเพียงพอ 

ผลลัพธ (Out comes): 



 
 

 

 

 งานวัดผลประเมินผล สามารถทํางานไดมีประสิทธภาพเพิ่มขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 -จากรายงานจากผลการดําเนินงานของโครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ 
 

                            ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         ( นายพงศา  กสิบาล ) 

โครงการสอนพัฒนางานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา  อนสุวรรณ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....................3....................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที.่.........1,3,4,5,7............................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.......................... ตัวบงชี.้.................2.3, 2.8, 2.13................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปดรับนักศึกษาทั้งที่เปนเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  จบชั้น 

ม.3  เขาศึกษาตอในระดับชั้น ปวช. เม่ือจบการศึกษาแลวมีงานทํา หรือจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนการพัฒนาอาชีพเกษตร

ใหกับเกษตรกร หรือผูสนใจ ไดเรียนรูในแหลงเรียนรู และปฏิบัติจริง เปนการพัฒนาคนในภาคการเกษตร ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น จึงได

มีโครงการน้ีขึ้น เม่ือสนองความตองการของชุมชน โดยใหนักศึกษาเลาเรียนในวิทยาลัยฯ เปนเวลา 60 วัน และเรียนที่กลุมที่ตั้ง

ของนักศึกษา โดยใหทําโครงการเกษตรควบคูกันไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาความยากจนในชนบท 

5.2เพื่อเปนการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาใหกับเกษตรกร และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

5.3 เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงใหยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และพัฒนาสังคมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. ประเภทเกษตรกรรม ใหกับบุคคลทั่วไป 

 6.2 เชิงปริมาณ :เพื่อเพิ่มจํานวนผูเรียนของวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2560 จํานวน 200 คน รวมทุกชั้นป  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             



 
 

 

 

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ........................................29,615........................................ บาท 

  รวมงบประมาณ ...........................29,615....................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ถาน 9U 36 กอน 35 1,260  

-ตลับหมึกสีเบอร 811 สําหรับ

เครื่องพิมพ 

5  กลอง 650 4,250  

-กระดาษถายเอกสาร AA A4 10 กลอง 40 6,500  

-กระดาษถายเอกสาร AA ยาว 10 รีม 175 1,750  

-กระดาษโฟโต (ปริ้นรูป) 10 รีม 325 3,250  

-ปากกาไวทบอรด 5 กลอง 276 1,380  

-ปายไวนิล 1.5 x 3.0 ม. 5 แผน 725 3,625  

- โรอัพ + ไวนิล 200 x 85 ซม. 2 ชุด 3,800 7,600  

รวมงบประมาณ  29,615 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

 ผลลัพธ (Out comes): 1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูทางดานเทคโนโลยี และวิชาการ สามารถไปปรับใช ใน

การประกอบอาชีพ และชีวิตประจําวัน   2. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับการถายทอด และพัฒนาความรู เทคนิคทาง

การเกษตรได 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 จากรายงาน จากผลการดําเนินโครงการ  เม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

                       ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (นางวัลประภา  อนสุวรรณ) 

โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายคํานวณ  แกวชวง  แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 



 
 

 

 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  4 ตัวบงชี ้6.2  6.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันพืชพื้นเมืองตามธรรมชาติไดถูกทําลายลงใกลสูญพันธุ  โดยกิจกรรมของมนุษย  จังหวัดพังงาตั้งอยูในภาคใต 

ฝงอันดามัน   เปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรพันธุพืช  โดยเฉพาะความหลากหลายดานพืชพันธุไมพื้นเมือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาในฐานะเปนสถานศึกษาดานการเกษตรของจังหวัดพังงา  จึงควรสนองพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ตามแผน

แมบท  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  ระยะที่  5 ปที่ หก  ( 1  ตุลาคม  2559– 30 กันยายน  

2564) 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

 5.2  เพื่อดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 5.3  เพื่อดําเนินกิจกรรมหองแสดงนิทรรศการพืชพรรณไมพื้นเมือง 

 5.4  เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา  และเกษตรกร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

6.1.1  สามารถสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรในทองถิ่น 

    6.1.2  ปลูกรักษาทรัพยากร 

6.1.3  นักศึกษาสามารถศึกษาองคความรูทรัพยากรในทองถิ่น 

 6.2 เชิงปริมาณ 

 6.2.1  มีกิจกรรมสํารวจเก็บรวมรวมทรัพยากรพรรณไมพื้นเมือง  กลุมไมผลพื้นเมือง  กลุมปาลมพื้นเมือง  กลุม

กลวยไมปา  และกลุมอ่ืนๆ 

                  6.2.2  มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 1  แปลง 

                  6.2.3  มีแหลงเรียนรูกิจกรรมหองแสดงนิทรรศการพืชพรรณไมพื้นเมือง  เปนแหลงเรียนรูแกนักศึกษาและ

เกษตรกรปละ  100  คน  

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 



 
 

 

 

  - คาใชสอย          24,000                  บาท 

  รวมงบประมาณ            24,000                  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย     

1.  คาจางกําจัดวัชพืช (ครั้งที่ 1) 15ไร 800 12,000 พฤศจิกายน 59 

2.  คาจางกําจัดวัชพืช (ครั้งที่ 2) 15ไร 800 12,000 กุมภาพันธ 60 

รวมงบประมาณ 24,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

 10.1.1  มีกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

 10.1.2  มีกิจกรรมหองแสดงนิทรรศการพืชพรรณไมพื้นเมือง 1  แหลง 

            10.1.3  สนับสนุนการเรียนการสอน  นักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส.  และเกษตรกรปละ  100  คน 

 ผลลัพธ (Out comes) 

             10.2.1  แผนกวิชาพืชศาสตร มีแหลงเรียนรู สนองพระราชดําริ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       ( นายคํานวณ     แกวชวง)     

โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดานการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  งานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง / ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

            3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ยกระดับคุณภาพผูเรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่6 ตัวบงชี้  6.4 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น แตพื้นที่ทําการเกษตรเทาเดิม จึงมีความจําเปนตองใชพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดให

เกิดประโยชนสูงสุด  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ในฐานะเปนสถานศึกษาดานการเกษตรของจังหวัดพังงา จึงเห็นควร



 
 

 

 

สนองพระราชดําพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยดําเนินโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแปลงสาธิตแกนักเรียน

นักศึกษาและเกษตรกรในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชเปนวิธีการที่กําลังเปนที่นิยมในการใชขยายพันธุในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะสามารถ

ขยายพันธุพืชไดในปริมาณที่มากในเวลาเดียวกัน พันธุพืชที่ไดตรงตามสายพันธุและมีคุณภาพ การใหผลผลิตของตนพืชที่ไดจะ

พรอมกันสมํ่าเสมอทําใหผูผลิตสามารถกําหนดการปลูกและการจัดการผลผลิตไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 จากสภาพดังกลาวขางตน งานโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดทําโครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ดานการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและผูที่สนใจในการทําการเกษตรอยางยั่งยืน 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เปนจุดสาธิตการเรียนรู การเกษตรดานเศรษฐกิจพอเพียง   

 5.2. เพาะเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 มีจุดสาธิตการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวน  1  จุด 

           6.1.2 มีแหลงเรียนรูแกผูเรียนและเกษตรกรเฉล่ียตอป  จํานวน 300  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรมีความรูเก่ียวกับการทําการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

7.  สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม  2559-กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ             

3 ดําเนินโครงการ             

4 สรุป ติดตาม ประเมินผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.......................20,000................................ บาท 

    รวมงบประมาณ ......................20,000...........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 



 
 

 

 

คาวัสดุ     

-ปายโครงการ 1 ปาย 500 500  

- บอรดนิทรรศการดานความรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2 ชุด 2,125 4,250  

- ชุดพันธุพืชเพาะเล้ียง 200 ชุด 35 7,000  

-ชุดพันธุพืชเพาะเล้ียง 50 ชุด 155 7,750  

รวมงบประมาณ 20,000บาท(สองหม่ืนบาทถวน)      

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1  มีแหลงเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง ดานการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช จํานวน  1  แหง 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

      

     ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

           (วาที่ร.ต.อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการจัดทําแปลงตัวอยางพืชอาหารสัตว 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ   นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่............................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.......................................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบงชี.้............................................. 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

  แผนกวิชาสัตวศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดจัดการเรียนรูในดานการผลิตสัตวเศรษฐกิจ

ชนิดตางๆ ใหกับนักเรียน นักศึกษาและผูสนใจประกอบอาชีพ เชนในการเล้ียงสัตวปก สัตวเล็กและสัตวใหญ โดยเฉพาะการเล้ียง

สัตวใหญประเภทสัตวเคี้ยวเอ้ืองที่คอนขางนาสนใจเปนพิเศษ ตรงที่มีความสามารถใชประโยชนจากอาหารหยาบซ่ึงมีราคาถูกกวา

อาหารขน สอดคลองกับเปาหมายในการการเล้ียงสัตวคือใชตนทุนใหต่ําที่สุด แตสามารถใหผลตอบแทนกําไรไดสูงสุด ซ่ึงอาหาร

หยาบที่ใชมีอยูหลากหลายชนิด ที่สามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะดิน ระบบ

ชลประทาน ขนาดของพื้นที่ จํานวนโค ฯลฯ ซ่ึงมีความจําเปนที่ตองมีแปลงตัวอยางอาหารสัตวทั้งพืชตระกูลหญาและพืชตระกูล



 
 

 

 

ถั่วเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนและผูสนใจสามารถเขามาศึกษาเปรียบเทียบพืชอาหารแตละชนิด รวมทั้งสามารถเลือก

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงในการประกอบอาชีพการเล้ียงสัตวเคี้ยว

เอ้ืองอยางยั่งยืนตอไป  

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  พัฒนาแหลงเรียนรูเก่ียวกับพืชอาหารสัตวใหกับนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจทั้งพืชตระกูลหญาและพืช

ตระกูลถั่ว 

 5.2. เกิดการตอยอดพัฒนา ขยายพันธุพืชอาหารสัตวใหเกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น 

 5.3  สนับสนุน กระตุนใหเกิดการเรียนรู ในการพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตว 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 สามารถรวบรวมพันธุพืชอาหารสัตวไดมากกวา 30 ชนิด 

  6.1.2 สรางแปลงตัวอยางพืชอาหารสัตวที่สามารถเปดบริการดานวิชาไดทั้งพืชตระกูลหญาและพืชตระกูลถั่ว 

  6.1.3 นักเรียนนักศึกษา เกษตรกรผูสนใจมาใชบริการวิชาการไมต่ําวา 50 ราย 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  เกิดแหลงเรียนรูที่สามารถใหขอมูลรายละเอียดกับนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจ 

  6.2.2 เปนแหลงรวบรวมพันธุพืชตระกูลหญาและพืชตระกูลถั่วสําหรับเรียนรูอยางครบถวน 

  6.2.3 เกิดทักษะ ประสบการณ เก่ียวกับพืชอาหารสัตวเพิ่มขึ้นสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  แปลงตัวอยางพืชอาหารสัตว  แผนกวิชาสัตวศาสตร 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 ขออนุมัติโครงการ .....            

2 ดําเนินการประสานติดตอขอพันธุ  .....           

3 นํามาขยายพันธุ   .....          

4 ดําเนินโครงการ  ..... .....          

5 จัดนักศึกษาเขาเรียนรู  .....  .....  .....       

6 ดูแลรักษาใหปุย กําจัดวัชพืช   .....  .....  .....      

7 เปล่ียน/ขยายกระถาง        .....     

8 ประเมินโครงการ           .....  

9 สรุป รายงานผล           .....  

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อ่ืนๆ 



 
 

 

 

  - คาวัสดุ                    5,000     บาท 

  รวมงบประมาณ           5,000     บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- กระถาง12” 50 ใบ 25 1250  

- กระถาง18” 50 ใบ 35 1750  

- ปุย 20 กระสอบ 40 800  

- ปาย 50 อัน 16 800  

- ปายไวนิล 1 ชุด 400 400  

รวมงบประมาณ   5,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 เกิดแหลงเรียนรูพืชอาหารสัตวอยางนอย 40 ชนิด 

 10.2 นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรเกิดทักษะ ประสบการณในดานพืชอาหารสัตว สามารถใชประยุกตในงานอาชีพ

ไดอยางเหมาะสม 

 10.3เกิดการตอยอด มีเครือขายที่สามารถพัฒนาอาชีพไดอยางยั่งยืน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 ประเมินโครงการเปนระยะๆ และเม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

           ลงชื่อ............................................ ผูรับผิดชอบโครงการ 

                  (นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล) 

โครงการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาค ีปการศึกษา 2560       

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  1,2,3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  1,2,3,4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...1,2.... ตัวบงชี้...1.2,2.5................................................ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีการจัดการเรียนรูในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร และบริหารธุรกิจ

เกษตร  ซ่ึงมีการจัดการเรียนรูใน 3 รูปแบบคือ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี ซ่ึงในการจัดระบบทวิ



 
 

 

 

ภาคี มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับเปล่ียนบทบาท รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเรงดวนใหมีความยืดหยุนกับ

นักเรียนนักศึกษาที่มีความหลากหลายและมีแนวโนมที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต ดังน้ันเพื่อสรางความเขาใจในบทบาทของ

ทุกฝายไดตระหนักถึงภาระที่เปนพื้นฐานสําคัญในครั้งน้ี จึงไดจัดทําโครงการ   “สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาใน

ระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2560”  เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินมาตรฐานดังกลาว โดยยึดหลักแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงคือ มีความพอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุมกันที่ดีเพื่อใหมีความรูคูคุณธรรม มุงใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดในสังคมปจจุบันอยางมีความสุข 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  ) เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนางานอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2560 ใหผูปฏิบัติและ 

   ผูเก่ียวของทุกฝายไดมีความเขาใจและมีความตระหนักในภารกิจ  

5.2) เพื่อใหมีความรู ทักษะในการจัดการแกปญหาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี   

5.3)  ใหการจัดอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีสอดคลองกับมาตรฐานการประเมิน 

5.4) เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานและทองถิ่น 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

 6.1.1  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ ทุกฝายมี

ความสามารถในการขับเคล่ือนอยางเต็มความสามารถ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

 6.2.1  เกิดรูปแบบ กระบวนการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ปการศึกษา 2560  ใน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน  

                 7.1.1) ประชุมคณะทํางาน เสนอโครงการ 

     7.1.2) รวมมือวางแผนการเขียนโครงการพัฒนา 

      7.1.3) ดําเนินงานตามโครงการ 

                 7.1.4) รวมประเมินผลวิเคราะห พัฒนาโครงการ 

                 7.1.5) สรุปผลรายงานผลและนําเสนอโครงการ 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ,สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ            22,800      บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 
 

 

 

 ผลผลิต (Out puts) สามารถจัดการเรียนรูในรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพไดรับความรู ทักษะและ 

สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนได 

ผลลัพธ (Out comes) นศ.ในระบบทวิภาคีมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผานเกณฑประเมินของรายวิชามีทัศนคติที่ดีตอ

อาชีพและมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ 

 

                         ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ. 

                              (นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล)                

 

โครงการจัดการฝกงานภายนอกประจําปการศึกษา 2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายวิชัย  ศรีจรัส/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  1,2,3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  1,2,3,4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1,2  ตัวบงชี้  1.2,2.5 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดประกาศใชหลักสูตร ปวช.2556 และ

หลักสูตร ปวส.2557 โดยมุงเนนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการตางๆ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคน

ดานอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้น เพื่อสง

นักศึกษาไปฝกงานหรือเรียนในสถานประกอบการทั้ง 2 ภาคเรียนตามความเหมาะสมกับสาขางานที่วิทยาลัยเปดสอน 

5. วัตถุประสงค 

     5.1  เพื่อจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงานภายนอกประจําปการศึกษา 2560 

     5.2  เพื่อประสานงานกับสถานประกอบการ 

     5.3  เพื่อนิเทศการฝกงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 

     5.4  เพื่อวัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝกงาน 

 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

  6.1.1  นักศึกษาไดไปฝกงานภายนอกไดอยางมีคุณภาพ 

                  6.1.2  นักศึกษาเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนาการฝกงานครบทุกคน 



 
 

 

 

       6.1.3  สามารถสรางความเขาใจและชี้แจงกฎระเบียบกติกาและขอมูลตางๆในการฝกงานใหแกนักศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  จํานวน  23  คน 

                   6.2.2 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.   จํานวน  14 คน 

        6.2.3 สถานประกอบการประมาณ  11  แหง 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

   7.1 วิธีการดําเนินงาน  

                  7.1.1 สํารวจนักศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของนักศึกษาที่จะออกฝกงาน 

       7.1.2 เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 

  7.1.3 ประสานงานกับสถานประกอบการ 

                  7.1.4 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 

       7.1.5 นิเทศนักศึกษาฝกงาน 

       7.1.6 สัมมนาการฝกงาน 

       7.1.7 รายงานและสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ 1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ,สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาใชสอย 10,000 บาท 

  รวมงบประมาณ   10,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย    คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง

ไปราชการ นิเทศ

นักศึกษาฝกงาน

สถานประกอบการ 

11 แหงๆละ 2 คร้ังๆ

ละ 3 คนๆละ 240 

บาท/11X2X3X240 

=15,840 บาท 

1.  คาอาหารกลางวันคณะครูและ

นักศึกษา กิจกรรมสัมมนานักศึกษา

ฝกงาน 

55 50 2,750 

2. คาอาหารวางคณะครูและนักศึกษา

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝกงาน 

180 15 2,700 

3. คาจางถายเอกสาร 9,100 หนา 0.50  4,550 

รวมงบประมาณ 10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

 - สามารถจัดการฝกงานใหกับนักศกึษาไดจํานวน  37  คน 



 
 

 

 

 - จัดกิจกรรมการฝกงาน เชนการปฐมนิเทศ  การสัมมนาและการนิเทศนักศึกษาฝกงานไดครบทุกสถานประกอบการ 

 ผลลัพธ (Out comes) 

 - สามารถนิเทศนักศึกษาฝกงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถแกปญหาตางๆในการฝกงานของนักศึกษาได 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ติดตามการปฏิบัติงานและรายงานผลโครงการ 

 

                              ลงชื่อ........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                ( นายวิชัย  ศรีจรัส)    

โครงการปรับปรุงศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครูผูชวย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ  

 3.1 สนองยุทธศาสตรการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ 2555-2559 

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

 3.2 สนองมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 

  -  พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาใหไดมาตรฐาน 

 3.4 สนองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  - มาตรฐานที่ 3 :  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

  - ตัวบงชี้ที่ 3.8 : ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

 3.5 สนองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

  กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

  ตัวบงชี้ที่ 17 : การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู 

 3.6 สนองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ดานการพัฒนาคนและ

สังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 

 วิทยาลัยฯเปนสถานที่ใหการเรียนรูแกเยาวชน เพื่ออบรมบมนิสัยใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนดี มีความรู มีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันสภาพแวดลอมถือวามีความสําคญัที่จะชวยใหการจัดการเรียนการสอน

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ป พ.ศ 2542 ไดกําหนดใหการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเอ้ือตอการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอน และเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา เพราะจะมีผลตอการพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณ และสังคม สถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของนักเรียนนักศึกษาซ่ึงตองใชชีวิตเพ่ือหา

ประสบการณในวันหน่ึงๆมากกวาอยูที่บาน จึงสมควรเอาใจใสดูแลเปนพิเศษ ในการจัดสภาพหองเรียนใหมีบรรยากาศที่ดี 

เหมาะสมและลดภาวะที่เปนพิษเพื่อพัฒนาทางกาย จิตใจ สติปญญาของนักศึกษาใหดีที่สุด 

5.  วัตถุประสงค 

       1. เพื่อปรับปรุงศูนยการเรียนรูภายในวิทยาลัยฯใหเอ้ือตอการเรียนรู และมีความปลอดภัยในการใชบริการ 

       2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในหองศูนยการเรียนรูใหหนาอยู สะอาด และเรียบรอยสวยงาม        

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 - หองศูนยการเรียนรูมีความสมบูรณ เพียงพอและพรอมสําหรับการเรียน การสอน อยูในระดับดี 

  6.1.2 – สภาพแวดลอมภายในหองศูนยการเรียนรู  สะอาด สวยงาม อยูในระดับดี 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 – วิทยาลัยฯ ไดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย และมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูและมีความ

ปลอดภัยในการใชบริการ 

  6.2.2 – วิทยาลัยฯ ไดศูนยการเรียนรูที่สะอาด สวยงามและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1. เสนอโครงการ             

2. จัดกิจกรรม             

3. สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.............................30,000.................................... บาท 

       รวมงบประมาณ ....................30,000..................................  บาท 

 



 
 

 

 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 ผลผลิต (Out puts):  

 1. นักเรียน นักศึกษามีหองศูนยการเรียนรูที่ดี เหมาะแกการเรียนและคนควาหาความรู 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพในการใชหองศูนยการเรียนรู 

 3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาอังกฤษภายใตสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ดี

และเหมาะสม 

 ผลลัพธ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษามีหองศูนยการเรียนรู อยูในสภาพเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน 

 2. มีความปลอดภัยในสวัสดิภาพดานตางๆสําหรับนักเรียน นักศึกษา 

 3. การเรียน การสอน มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

11. การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

        ลงช่ือ…………………………………………………..ผูรับผิดชอบโครงการ 

                 ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

โครงการพัฒนาหองวิชาการ 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....2 และ 3.............................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่........ 1,3....................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........ 2......... ตัวบงชี.้...... 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11........ 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 
 การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนับวาเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะเปนปจจัยเสริมให

การบริหารงานไดมีประสิทธิภาพการปรับปรุงหองวิชาการใหมีความพรอมในการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการกับนักเรียน ครูและผูปกครอง หองวิชาการปจจุบันมีสภาพที่ไมเอ้ือตอการปฏิบัติหนาที่และการอํานวยความสะดวกแก

ผูใหบริการ เน่ืองจากมีสภาพการใชงานที่นานพอสมควรที่จะไดรับการปรับปรุงและพัฒนาใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหหองวิชาการไดมีความสวยงาม เปนระเบียบ เปนสัดสวน มีความสะดวกตอการใหบริการกับนักเรียน ครู 

ผูปกครอง และผูมาติดตอตาง ๆ 



 
 

 

 

5.2 เพื่อใหหองวิชาการมีความเปนระเบียบ สวยงาม เปนสัดสวน คณะครูมีสถานที่ ที่สะดวกสบายในการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

6. เปาหมาย 

   6.1 เชิงปริมาณ  ปรับปรุงหองวิชาการ จํานวน 1 หอง 

  6.2 เชิงคุณภาพ มีหองวิชาการที่อํานวยความสะดวกในการใหบริการการทางการศึกษาแกครู นักเรียน ผูปกครอง 

7.  สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559- กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /            

2. ดําเนินงานโครงการ     / / /      

3. สรุปผลโครงการ       /      

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.........................10,000......................บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ   

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts) มีอุปกรณเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน 

10.2  ผลลัพธ (Out  come) มีหองวิชาการที่อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

     รายงานสรุปผลโครงการ 

                                

                                    ลงช่ือ ..................................................     ผูรับผิดชอบโครงการ 

          (นางปญจาภรณ  ไพลอย) 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ตูเหล็ก 3 ตู 5000 15000  

2. เครื่องสํารองไฟ 2 เครื่อง 2500 5000  

รวมเงินทั้งส้ิน 20000  



 
 

 

 

                              โครงการ พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  งานส่ือการเรียนการสอน / ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่............................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.......................................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบงชี้.............................................. 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันระบบการจัดการเรียนรูน้ัน ส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เปนปจจัยหน่ึงที่เปนตัวกลาง

ในการส่ือความหมายระหวางผูสอนและผูเรียน ใหเขาใจในส่ิงที่ตองการถายทอดซ่ึงกันและกันไดตรงตามความมุงหมาย การ

จัดการเรียนรูที่จะสามารถสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดอยางเต็มศักยภาพครูตองมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่

หลากหลายและทันสมัย เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 งานส่ือการเรียนการสอน ไดใหความสําคัญในการพฒันาส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมการทางศึกษา ของแผนก

วิชาตางๆ ทั้ง 7 แผนกวิชา ไดแก 1) แผนกวิชาพืชศาสตร 2) สัตวศาสตร 3) ประมง  4) อุตสาหกรรมเกษตร 5) บริหารธุรกิจ 6) 

ชางกลการเกษตร 7) สามัญสัมพันธ ในการพัฒนาองคความรูในการจัดทําส่ือการเรียนการสอน จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาส่ือ

การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหครูมีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาสงเสริมใหผูเร ียน เรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา   

 5.2. เพื่อสงเสริมใหครูมีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 พัฒนาส่ือการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา จํานวน 7 แผนกวิชา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษามีส่ือและนวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

7.  สถานที่ดําเนินการ  ทุกแผนกวิชา (7 แผนก) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

 

 

 

 



 
 

 

 

   

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 ประชุมชี้แจง             

3 คัดเลือกส่ือและนวัตกรรม             

4 ดําเนินโครงการ/ผลิต             

5 สรุป ติดตาม ประเมินผล             

              

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ........................70,000........................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...................70,000......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ผลิตส่ือและนวัตกรรมฯ 7 แผนก

วิชา 

7 ชุด 10,000 70,000  

รวมงบประมาณ 70,000บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถวน)  

                                                      * ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ*       

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 ครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา มีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1แบบสอบถาม 

 11.2รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ  

        ลงชื่อ ..............................................  ผูรับผิดชอบโครงการ 

           (วาที่ร.ต.อุทัย  บุตตโลบล)   

 



 
 

 

 

 

โครงการสวนพฤกษศาสตรในสถานศึกษา 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ งานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน / ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ ยกระดับคุณภาพผูเรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่6 ตัวบงชี้  6.4 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุกรรม

พืช “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณน้ัน ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ 

และเกิดความปติที่จะทําการ ศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุ

รักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเองจะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซ่ึงจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” 

งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ได้น้อมนําพระราชดําริ โครงการอนุ

รักษ พนัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจากพระราชดําริฯ ได ดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตังงาน “สวนพฤกษศาสตร โรงเรียน” เพือ

เป น สอืสร างจิตสาํนกึในการอนุรักษ พันธุกรรมพืช โดยให เยาวชนใกล ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค า ประโยชน ความสวยงาม 

อันจะก อให เกิดความคิดทีจะอนุรักษ พืชพรรณ ต อไป เกิดความรัก หวงแหนและรู จักการนําไปใช ประโยชน อย างยังยืน 

(โครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริฯhttp://www.rspg.or.th/)จึงไดจัดทําโครงการสวนพฤกษศาสตรใน

สถานศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรูตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1   เ พ ื่อ ส ร า ง จ ิต ส ํา น ึก ใ น ก า ร อ น ุร ัก ษ พ ัน ธ ุก ร ร ม พ ืช แ ล ะ ท ร ัพ ย า ก ร  

 5.2. จัดทําปายขอมูลพรรณไม 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดทําปายขอมูลพรรณไมในวิทยาลัย จํานวน 1 สถานศึกษา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การศึกษาเพือให้เกิดธรรมชาติการเรียนรู้ความหลายหลากและธรรมชาติแหง่ชีวิต  

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 

 



 
 

 

 

 

     

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 ประชุมชี้แจง             

3 มอบหมายการดําเนินงาน             

4 ดําเนินโครงการ             

5 สรุป ติดตาม ประเมินผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ     .....................15,000............................ บาท 

  - คาตอบแทน......................5,000............................ บาท 

        รวมงบประมาณ ......................20,000.......................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

-จัดทําปายขอมูลพรรณไม 1 สถานศึกษา 15,000 15,000  

คาใชสอย     

- คาจางสาํรวจขอมูลพรรณไม 1 สถานศึกษา 5,000 5,000  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

 10.2  มีปายขอมูลพรรณไม  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

 

     ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

            (นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ)์ 



 
 

 

 

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล /นายพงศา  กสิบาล 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....2 และ 3.............................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่........2,3,4,7....................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................1............ ตัวบงชี้.......1.3,1.4,1.5............. 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

  การสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3 และ

ระดับชั้นประกาศวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2 ถือวาระเบียบที่นักศึกษาทุกคนที่สําเร็จการศึกษาตองสอบผานทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ดังน้ันทุกแผนกวิชาที่เปนวิชาชีพจะตองจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในแตละสาขาวิชาใหไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ

จึงจัดใหมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพขึ้น 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอบมาตรฐานวิชาชีพใหไดมาตรฐาน 

 5.2. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการวัดผลประเมินผลนักศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2 มีวัสดุอุปกรณเพียงพอในการวัดผลประเมินผล 

 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559- กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /            

2. ดําเนินงานโครงการ     / / /      

3. สรุปผลโครงการ       /      

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ..........................25,000...................................... บาท 



 
 

 

 

      รวมงบประมาณ .......................25,000.............................  บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- แผนกวิชาสัตวศาสตร   5,000  

- แผนกวิชาประมง   5,000  

- แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   5,000  

- แผนกวิชาบริหารธุรกิจ   5,000  

- แผนกวิชาพืชศาสตร   5,000  

รวมงบประมาณ 25,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ ชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 ติดตามผลเม่ือส้ินสุดโครงการ 

     ลงชื่อ............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นายพงศา  กสิบาล)  

โครงการแนะแนวสัญจร ปการศึกษา 2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่1 เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพและสรางโอกาสทางการศึกษา 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่1การประเมินภายนอกสถานศึกษาตัวบงช้ีที่17,18 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.........4.................... ตัวบงช้ี.......4.1............................................................ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวฯมีหนาที่แนะแนวการศึกษาตอทั้งในวิทยาลัยฯและที่อ่ืนๆเพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียน  นักศึกษา 

ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความรูความเขาใจในการเกษตรที่แทจริงและประกอบการตัดสินใจในการเรียนตอในสายอาชีพ

ที่เปดสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เปนรุนพี่ในโรงเรียนน้ันๆไปประชาสัมพันธชวนนอง

ที่โรงเรียนเดิมเขามาเรียนตามโครงการ “พี่ชวนนองเรียนวษท.พังงา”  



 
 

 

 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดที่จะเขามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

         2.เพื่อเปนการประชาสัมพันธวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

         3. เพื่อใหรุนพี่ที่เรียนอยูในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดชักชวนรุนนองที่โรงเรียนเดิมเขามาเรียนมากขึ้น 

6. เปาหมาย 

 เชิงคุณภาพ  

  6.1 นักเรียนม.3 และม.6 ในเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 40-50 โรงเรียน สามารถเขาใจในการ เรียนการ

สอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น 

  6.2 นักเรียนเขามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

  6.3 นักเรียนในระดับพื้นฐานใน จ.พังงา ภูเก็ต และกระบี่ไดรูจักวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

 เชิงปริมาณ  

  6.4 สามารถทําใหมีนักเรียนเขามีเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

             6.5 คร-ูผูปกครอง -นักเรียนสามารถเขาใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น  

7. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนในเขตการศึกษาเขตจ.พังงา  และกระบี ่

8.การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ พ.ย. 2559 – ก.พ 2560   

ข้ันตอนการดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย

เหต ุ
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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.จัดทําโครงการ              

2.เสนอโครงการ              

3.อนุมัติโครงการ              

4.ดําเนินการ              

5.สรุป              

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.................................... 

  - คาวัสดุ              13,500   บาท 

  รวมงบประมาณ ..................13,500.................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ตนไมประดับ (ของที่ระลึก) 60  ตน 100 6,000  

-แผนโปสการดประชาสัมพันธ 500  ใบ 15 7,500  

รวมงบประมาณ                             13,500   บาท  



 
 

 

 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาตอใหกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการเรียนรู

และแนวทางการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ (Out comes): 1.มีนักเรียนเขามาเรียนตอมาขึ้น 

                     2.นักเรียนที่เขามามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

                     3.นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเกษตรมากขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

 

                        ลงชื่อ.............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

    (นางปวีณา  อยูมะนะ) 

โครงการเปดประตูเรียนรูวิชาชีพ  วษท. พังงาป 2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดหารอาชีพ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3 ...เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ....................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6........................................................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1,3.3,3.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวฯมีหนาที่แนะแนวการศึกษาตอทั้งในวิทยาลัยฯและสถานศึกษาอ่ืนๆเพื่อประชาสัมพันธให

ผูอํานวยการ   ครูแนะแนว  นักเรียน ตลอดจนผูนําชุมชนตางๆ   ในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดความรูความเขาใจในการ

เรียนเกษตรที่แทจริงและไดเขามาสัมผัสกับบรรยากาศ สภาพการเรียนรูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาและแหลงศึกษา

ทางการเกษตรที่ซ่ึงอาจประกอบการเกิดความคิดเพื่อตัดสินใจในศึกษาตอระดับสายอาชีพที่สูงขึ้นได 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการจัดกิจกรรมตางๆใหกับ ผูอํานวยการ  ครูแนะแนว  นักเรียนที่เขามาใหมเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนการ

สอนเกษตร 

 2. เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียนการสอนและการทําเกษตรกรรม 

 3. เพื่อใหนักเรียนเห็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แทจริงในวษท. พังงา 

            4. เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิดที่จะเขามาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

            5. เพื่อใหผูนําชุมชนตางไดตระหนักและสนับสนุนการเรียนสายอาชีพเกษตรและสาขาอ่ืนๆในวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. นักเรียนสามารถเขาใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากยิ่งขึ้น 

   2. นักเรียนเขามาเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมากขึ้น 



 
 

 

 

   3. นักเรียนในระดับพื้นฐานในจ.พังงา  กระบี่และ ภูเก็ตประมาณ  200 คนเขามาทัศนศึกษา และ

เรียนรูเชิงเกษตรได 

   4. ผูนําชุมชนสามารถเขาใจการเรียนการสอนและสามารถแนะนําตอชุมชนเขาใจการเรียนการ

สอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมาณ 20-30 คน 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. สามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเชิงเกษตรมากขึ้น 

   2. นักเรียนสามารถเขาใจในการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรมากขึ้น 

   3. ผูนําชุมชนสามารถแนะนําและเขาใจการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

มากขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ            ...................20,000.......................    บาท 

  - คาใชสอย          .................25,000..........................  บาท 

  รวมงบประมาณ   ..................45,000........................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-วัสดุประกอบการดําเนินกิจกรรม   25,000  

คาใชสอย     

- อาหารวาง 500  กลอง 35 17,500  

- อาหารกลางวัน 500 ชุด 15 7,500  

รวมงบประมาณ  45,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะแนวทางการศึกษาตอใหกับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดการเรียนรู

และแนวทางการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ (Out comes):  

            1.มีนักเรียนเขามาเรียนตอมากขึ้น 



 
 

 

 

 2.นักเรียนที่เขามามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

 3.นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเกษตรมากขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการ 

                      ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

             (นางปวีณา  อยูมะนะ)  

โครงการปรับปรุงระบบเอกสารงานแนะแนวและจัดหางาน ป2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวและจัดหางาน/ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3.....เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.5 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 งานแนะแนวฯเปนงานที่มีหนังสือราชการ  คําส่ัง  โควตาการศึกษาจากสถานศึกษาที่จําเปนมในการทํางานและศึกษา

ตอของนักศึกษา  ขอมูลภาวะผูมีงานทํา  ขอมูลทุนการศึกษาและเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงเปนประโยชนตอของนักเรียนนักศึกษาทั้งส้ิน 

หากไมมีการจัดเก็บที่ดีเอกสารตางๆอาจเกิดความเสียหายตองานได  

5. วัตถุประสงค 

 เพื่อจัดระเบียบคําส่ัง  เอกสารราชการ  และรายการหนังสือที่เก่ียวของกับงานแนะแนวฯ ใหเปนระเบียบ  เรียบรอย 

งายตอการสืบคน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาหาความรู  ศึกษาตอ  หางาน ทุนการศึกษาไดสะดวก

ขึ้น  

 6.2 เชิงปริมาณ :สามารถสืบคนหาเอกสารตางๆไดงายขึ้น  

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน  

ข้ันตอนการดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย

เหต ุ
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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.จัดทําโครงการ              

2.อนุมัติ              

3.ขอจัดซ้ือ              

4.สรุป              

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการกันยายน 2557-สิงหาคม  2558 



 
 

 

 

 7.3 สถานที่ดําเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาครุภัณฑ ...........................9,690................... บาท 

  รวมงบประมาณ .............................9,690................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาครุภัณฑ     

- ตูเอกสาร 1 4,500 4,500  

- เครื่องปริ้นเตอร 1 5,190 5,190  

รวมงบประมาณ 9,690  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): การเก็บเอกสาร ตํารา ที่เก่ียวกับการเรียนการสอนเปนระเบียบและงายตอสืบคน  

 ผลลัพธ (Out comes): นักศึกษาวิทยาลัย  เกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากสถานที่

เรียนสะดวกในการคนควาหาความรูในการเรียนทั้งการศึกษาตอ หางาน  หารายไดระหวางเรียน  และรายการหนังสือที่เก่ียวของ

ใหเปนระเบียบ  เรียบรอย งายตอการสืบคนนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการ 

                   ลงชือ........................................ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

          (นางปวีณา  อยู่มะนะ ) 
  

โครงการประชุมผูปกครอง ป 2/2559 และ 1/2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางปวีณา อยูมะนะ/ฝายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา/งานแนะแนวและจัดการอาชีพ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2.ยกระดับคุณภาพผูเรียน  3.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 4.สงเสริมการมีสวน

รวมทุกภาคสวน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยทุธศาสตรที่...3,6,7… 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  ... 3... ตัวบงชี้ที่ ...3.3..... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานแนะแนวการศึกษาจัดหารอาชีพมีหนาที่แนะแนวการศึกษาตอทั้งในวิทยาลัยฯและที่อ่ืนๆนอกจากน้ี 

นอกจากน้ียังตองมีกิจกรรมใหแกนักศึกษาทีเ่ขามาใหมและผูปกครอง ใหรูถึงการปฏิบัติตนในการเรียน และการดําเนินการ



 
 

 

 

เก่ียวกับการเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดอยางมีประสิทธิภาพและลดการออกกกลางภาคเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาไดรูจักครู ที่ตองเรียนในรายวิชาและวิทยาลัยตลอดจนงานตางๆที่นักศึกษาตองติดตอ  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนการจัดกิจกรรมตางๆใหกับนักเรียนที่เขามาใหม และผูปกครองเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนการสอนเกษตร 

 2. เพื่อใหนักเรียนที่เขามาใหม-ผูปกครอง ไดรูจักคณะผูบริหาร ครู  งานตางๆในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 3. เพื่อใหผูปกครอง ไดรูจักการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1. นักเรียนที่เขาใหม  ผูปกครอง  ไดเรียนรูการปฏิบัติตนในการเรียน การสอนในวิทยาลัยฯ 

 2. นักเรียนที่เขาใหม-ผูปกครอง  สามารถเขาใจและดํารงชีวิตในการเรียนการสอนในวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ :1.สามารถทําใหนักเรียนที่เขาใหม  ผูปกครองไดรูจักการเรียนการสอนในวิทยาลัยมากขึ้น  

  2. นักเรียนที่เขามาใหมผูปกครองมีทัศนคติที่ดีแกวิทยาลัยฯ 

 3. นักเรียนที่เขามาใหม ผูปกครอง รูมีระเบียบวินัย และขอกําหนดตางๆในวิทยาลัยฯ  

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน  

ข้ันตอนการดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย

เหต ุ
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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

1.จัดทําโครงการ              

2.เสนอโครงการ              

3.อนุมัติโครงการ              

4.ดําเนินการ              

5.สรุป              

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2560  

 7.3 สถานที่ดําเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ .............5,000..........................................  บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): สามารถแนะนํา แนวทางการปฏิบัติตนของนักศึกษาที่เขาเรียน และผูปกครองวางใจใหบุตร

หลานเขาเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

 ผลลัพธ (Out comes): 1.ผูปกครองเขาใจการเรียนการสอนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามากขึ้น 

 2. ผูปกครองมีสวนชวยในการประชาสัมพันธการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯได  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปผลโครงการ 

                         ลงชื่อ...........................................ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

      (นางปวีณา  อยูมะนะ) 



 
 

 

 

                                      

โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมหลักสูตรเกษตรกรรมระยะส้ันปงบประมาณ   2560 

1. ช่ือโครงการ  โครงการฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะส้ัน 

2.    หนวยงานที่รับผิดชอบ  งานความรวมมือและบริการชุมชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

3.    ระยะเวลาดําเนินการ     1    ตุลาคม 2559  ถึง  30  กันยายน   2560 

4.    งบประมาณ 335,000   บาท 

5.   หลักการและเหตุผล   เน่ืองจากประชาชนสวนใหญของจังหวัดพังงา  ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร 

และการประมงเปนหลัก     แตสวนใหญมีฐานะคอนขางยากจน     เน่ืองจากประสบปญหาหลายประการ  ทําใหมีผลผลิตทาง

การเกษตรต่ํา ไมคุมกับการลงทุนและคาแรง  จึงตกอยูในภาวะมีหน้ีสิน ทั้งยังไมสามารถสงบุตรหลานใหศึกษาหาความรูมา

ปรับปรุงดานการผลิตได  ดังน้ันการชวยเหลือปรับปรุงวิธีการทางเทคนิคในการผลิต  โดยวิทยากรที่มีความรู  ความชํานาญ

เฉพาะสาขา ใหการฝกอบรมแกเกษตรกรผูนํา  เกษตรที่มีความสนใจ  และกลุมบุคคลที่ตกงานเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศตกต่ํา  เพื่อใหสามารถนําความรูจากการฝกอบรมไปพัฒนาอาชีพหรือเริ่มอาชีพทางการเกษตรตอไปในอนาคตและยัง

รูจักนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่นมาใชไดอยางเหมาะสม  ถูกตอง  และประหยัด  ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรในจังหวัด

พังงามีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงจะเปนผลใหประเทศเจริญกาวหนาเปนปกแผนตอไป                     

6    วัตถุประสงค 

6.1 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการชวยเหลือกลุมบุคคลที่ตกงาน  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา  ใหมีอาชีพ

หลักหรืออาชีพเสริมทางการเกษตร 

 6.2  เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรและประชาชนผูสนใจไดมีโอกาสพัฒนาการศึกษา  มีความรูความสามารถดาน

เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหมไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในงานอาชีพที่ทําอยู  ทั้งในแงปริมาณและ

คุณภาพ  สามารถพัฒนางานอาชีพใหมจากความรูที่ไดจากการอบรมและสามารถยึดเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได 

 6.3  เพื่อใหเกษตรกรรูจักนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเปนประโยชนทางการเกษตรมากขึ้น 

 6.4  เพื่อสงเสริมเกษตรกรรมกลุมกันในการผลิตและจําหนายผลผลิตทางการเกษตร 

 6.5  เพื่อประสานความเขาใจกันระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชนในอันที่จะรวมมือกันพัฒนาทองถิ่น 

7.   เปาหมาย    จัดฝกอบรมแกเกษตรกรและผูที่สนใจ  10  รุนๆละ  30  คน  รวมจํานวน  300       คน 

8.   การดําเนินงาน   

 8.1   เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ   

 8.2   ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานกับหนวยงานตางๆเพื่อทําแผนการฝกอบรม 

 8.3   สํารวจความตองการของเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรม 

 8.4   จัดทําหลักสูตรและจัดหาวิทยากร   

 8.5   ดําเนินการฝกอบรม 

  8.5.1  เสนอแตงตั้งคณะการฝายตางๆ 

  8.5.2  ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

  8.5.3  สํารวจความตองการฝกอบรมของเกษตรกรและผูสนใจเพื่อเขารับฝกอบรม    

  8.5.4  จัดทําหลักสูตรและตารางฝกอบรม 

  8.5.5  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ 

  8.5.6  จัดดําเนินการฝกอบรม 



 
 

 

 

  8.5.7  สรุปและรายงานผลการฝกอบรม 

  8.5.8   สรุปการดําเนินงานเม่ือส้ินสุดโครงการและรายงานผลการดําเนินงาน 

9.  งบประมาณ 

 (งบประมาณ เงินอุดหนุนระยะส้ัน)  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  335,000     บาท 

10.   ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1   สามารถฝกอบรมเกษตรกรไดตามเปาหมาย      300     คน 

 10.2  เกษตรกรสามารถนําความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ ไปประกอบอาชีพยังผลใหเพิ่มผลผลิตและรายได 

เปนการยกฐานะความเปนอยูทางเศรษฐกิจและแกปญหาการวางงานใหแกเกษตรกรและบุคคลทั่วไปตามนโยบายของรัฐบาล 

 10.3  กอใหเกิดความสัมพันธความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เกษตรกร และวิทยาลัย 

11.   ปญหาอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

 วิทยาลัย มียานพาหะไมเพียงพอและเกา บางครั้งจึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวได และดินฟาอากาศไม

อํานวย 

12.   การติดตามประเมินผลโครงการ 

12.1  ประเมินจากการปฏิบัติจริงระหวางการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน 

12.2  ประเมินผลโครงการภายหลังและเสร็จส้ินโครงการ 

12.3  ติดตามผลภายหลังเสร็จส้ินโครงการ 

                                                       

                                                  ลงชื่อ    .....................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                             (นายกิตติภาส   หมึกดํา) 

โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปการศึกษา 2560 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 
         โครงการตามภาระงานประจํา 
        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  2พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบงชี้ที่  3.6 ตัวบงชี้ที่  3.7 

     มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่  6.1  ตัวบงชี้ที่  6.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีบุคลากรคือนักศึกษาที่เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. การจัดการเรียนการสอน

ยึดหลักคุณธรรมนํา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ ควบคูไปกับคานิยม  

12 ประการ มีการสรางองคความรูเพื่อใหผูเรียนตระหนักสํานึกในบทบาทภาระหนาที่ของตนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต บูรณาการ3D คือ ดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย   



 
 

 

 

ดานภูมิคุมกันจากยาเสพติด ดวยการฝกแนวคิด และเสริมประสบการณดวยการจัดกิจกรรมใหแกครูและนักเรียนนักศึกษาเพื่อ

กอใหเกิดผลดีในการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา และเปนคนดีของสังคม 
 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อฝกสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจการใชชีวิตประจําวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2  เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ขยัน  ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สามัคคี มีนํ้าใจ ใหแกนักเรียนนักศึกษา 

5.3 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม  และเปนพลเมืองที่ดี 

ของชาต ิ

5.4  เพื่อฝกการใชวิตอยางประมาณตน  มีเหตุมีผล  และรูจักดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย 

5.5  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษารูจักปฏิบัติตนในสังคมประชาธิปไตย 

5.6  เปนการสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนนักศึกษาปลอดจากยาเสพติด 
 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในดานคุณธรรมจริยธรรม สามารถดําเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ :  นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน  90 คน 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรบัผิดชอบ 

       3.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2560 

7.3 สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ         2,000.- บาท 

  - คาใชสอย       38,000.- บาท 

  รวมงบประมาณ       40,000.- บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

2.  กระดาษปอน 10 แผน 20 200  

3.  กระดาษแข็งสี 10 แผน 20 200  

4.  ดายดิบ 3 มวน 80 240  

5.  ปากกาสีเมจิก 6 กลอง 60 360  



 
 

 

 

คาใชสอย     

1.  คาจางประกอบอาหารวาง จํานวน 5 มื้อ 100 ชุด 20 10,000  

2.  คาจางประกอบอาหาร   จํานวน  7  มื้อ 100 ชุด 40 28,000  

รวมงบประมาณ 40,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  นักเรียน นักศึกษาเขารวม  จํานวน90คน 

 ผลลัพธ (Out comes):  

      1.   นักเรียนนักศึกษาตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน  

      2.   นักเรียนนักศึกษามีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ   ศาสนา พระมหากษัตริย 

      3.   นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึกในดานคุณธรรมจริยธรรม 

      4.   ครูไดมีโอกาสพัฒนาปรับเปล่ียนแนวคิดในทางสรางสรรค 

      5.   นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      6.    นักเรียนมีการดําเนินชีวิตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย 

      7.   นักเรียนนักศึกษามีภูมิคุมกันและหลีกเล่ียงจากเสพติด 

      8.   นักเรียนนักศึกษามีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางที่ดี 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

 

ลงชื่อ...........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ   นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่............................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.......................................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบงชี้.............................................. 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

  ในสถานการณปจจุบันพบวานักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงามีพื้นฐานในดานวิชาชีพ

คอนขางต่ําผูเรียนสวนใหญมีพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรมไมเหมาะสม เชน การพูดจาไมสุภาพ สูบบุหรี่ มี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ทะเลาะวิวาท ลอกการบาน ทุจริตในการสอบ ไมทิ้งขยะลงในถังขยะ มาโรงเรียนสาย หนีเรียน แตง



 
 

 

 

กายไมเรียบรอย ไมมีสัมมาคารวะ ไมมีจิตอาสา  ไมดูแลรักษาทรัพยากรสวนรวม ใชจายฟุมเฟอย เปนตน ไมกลาแสดงออก

ในทางที่สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวมคอนขางต่ํา ขาดวินัย ไมตรงตอเวลา สนใจใฝเรียนรูนอยไมสนใจที่

จะพัฒนาตนเอง ไมชอบทํางานกลุม ขาดทักษะในการใชชีวิต ขาดทักษะการสังเกต เก็บขอมูลคิดวิเคราะห สรุปประเด็นไมเปน 

แกปญหาไมไดสงผลใหนักเรียนนักศึกษาขาดความม่ันใจในวิชาชีพ ตลอดจนพลาดโอกาสในการทํางานที่กาวหนา จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะกระตุน ผลักดันสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนจิตสํานึก ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนแบบอยางของทุกๆ ฝาย

ที่เก่ียวของกับนักศึกษาดังน้ัน จึงสรางกระบวนการทํางานโดยใชกิจกรรมใน “โครงการโรงเรียนคุณธรรม”  เปนยุทธศาสตรใน

การขับเคล่ือนทุกฝาย  เพื่อไดรวมเรียนรูกระบวนการทํางาน ในการดํารงชีพใหสมดุลกับความเปนอยูในสถานการณปจจุบันที่มี

การ    เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางในดานวัตถุส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม สงเสริมการปรับตัวเตรียมพรอม  ในการ

แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน เรียนรูการเปนผูนํา และผูตาม ดวยสายสัมพันธที่ดีงามภายใตหลัก ปรัชญาบริหารสถานศึกษา 

“ทักษะเดน เนนคุณธรรม นําชุมชน สรางคนสูงาน” 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  ปลูกจิตสํานึกใหผูเก่ียวของทุกฝาย ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนแบบอยาง 

 5.2 สรางบุคคลตนแบบเชนในสายบริหาร สายผูสอน สายผูสนับสนุน และนักเรียนตนแบบ 

 5.3  สงเสริมสนับสนุนใหเกิดบรรยากาศในการเรียนและการทํางานอยางมีคุณธรรม เอ้ือใหเกิดคุณธรรมทุกพื้นที่  ทําดี

ทั้งวิทยาลัย 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 มีการรวมแขงขันกันทําความดีในระดับผูบริหาร ครูผูสอน ผูสนับสนุน นักเรียนนักศึกษาและผูปกครอง

นักเรียนครบในทุกระดับอยางตอเน่ือง 

  6.1.2 บุคลากร นักเรียน ผูปกครองตลอดจนผูเก่ียวของมีคุณธรรม มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  

สามารถผลักดันใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงที่เอ้ือตอการพัฒนา เจริญงอกงาม  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 มีการรวมแขงขันกันทําความดีในระดับผูบริหาร ครูผูสอน ผูสนับสนุน นักเรียนนักศึกษาและผูปกครอง

นักเรียนอยางตอเน่ือง 

  6.2.2 บุคลากร นักเรียน ผูปกครองตลอดจนผูเก่ียวของมีคุณธรรม มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น  

สามารถผลักดันใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงที่เอ้ือตอการพัฒนา เจริญงอกงาม 

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 



 
 

 

 

1 เขียนและอนุมัติโครงการ  -            

2 รวมแตงตั้งคณะกรรมการ  -           

3 ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน   - -         

4 เวทีพบผูบริหาร-ครู     -        

5 เวทีนักศึกษา     -        

6 ดําเนินโครงการระยะที่ 1      -  -     

7 ประเมิน แลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนา         -    

8 ดําเนินโครงการระยะที่ 1          -   

9 ประเมิน แลกเปล่ียนเรียนรู พัฒนา           -  

10 สรุปและรายงานผล            - 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

     - คาวัสด ุ           18,000   บาท 

  - คาตอบแทน       2,000    บาท 

  รวมงบประมาณ   20,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ปายไวนิล  6 445 2670  

-อาหารวาง 400  ชุด 15 6,000  

-กระดาษ 10 รีม 180 1,800  

-วัสดุ อุปกรณในการทํากิจกรรม 5 ชุด 1000 5,000  

-ปากกาเมจิก 24 ดาม 20 480  

-กลองใสอุปกรณ 5 กลอง 280 1,400  

-ปาย 1 ปาย  650  

คาตอบแทน     

-   2,000  

รวมงบประมาณ 20,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 



 
 

 

 

 10.1นักเรียน ผูบริหาร ครูและผูเก่ียวของทุกฝายมีพฤติกรรมในแงบวก มีคุณธรรมจริยธรรมเปนตนแบบของความดี 

 10.2 บรรยากาศในการเรียนรู การทํางานรวมกันอยางมีความสุข มีผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 ติดตามเปนระยะๆ และส้ินสุดโครงการ 

  

     ลงชื่อ……………………………………… ผูรับผิดชอบโครงการ 

           (นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล) 

โครงการรวมกิจกรรมวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่ 6.1  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ และเปนศูนยรวมของชาวไทย คนไทยทุกคนจะให

ความสําคัญกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยเปนอยางมากตั้งแตบรรพบุรุษสืบมาจนถึงปจจุบันน้ี วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา เปนสถาบันการศึกษาที่ตองทําหนาที่ ใหความรู อบรม ส่ังสอน ปลูกฝงจิตสํานึกแกเยาวชนไทย ใหรูจัก 

รักสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยการจัดกิจกรรมและนํานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม

ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ซ่ึงจะชวยขัดเกลาใหเยาวชนเปนพลเมืองที่ดีตอไปไดใน

อนาคต 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อปลูกจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 5.2  เพื่อจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ และนํานักเรียน นักศึกษา บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทํากิจกรรมวันสําคัญของ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยรวมกับทองถิ่น และชุมชน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

บุคลากร นักเรียน นักศึกษาไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดและเขารวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจาอยูหัว 1 ครั้ง 



 
 

 

 

      2.  เขารวมกิจกรรมวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทร ทราบรมราชนนี  1  ครั้ง 

       3.  จัดและเขารวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง 

      4.  เขารวมกิจกรรมวันปยมหาราช 1 ครั้ง 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารดําเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.3 ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน  2560 - กันยายน 2560 

 7.4 สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสด ุ          10,000 บาท 

   รวมงบประมาณ        10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

คาใชสอย     

1.  คาจางทําพวงมาลา 3 ชุด 2,000 6,000  

2.  คาจางทําพระบรมฉายาลักษณสมเด็จ

พระศรีนครินทรทราบรมราชนนี 

1 ชุด 3,000 3,000  

รวมงบประมาณ  10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดและเขารวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จฯ พระเจาอยูหัว 1 ครั้ง 

      2.  เขารวมกิจกรรมวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชนนี  1  ครั้ง 

       3.  จัดและเขารวมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 1 ครั้ง 

      4.  เขารวมกิจกรรมวันปยมหาราช 1 ครั้ง 

 ผลลัพธ (Out comes):  



 
 

 

 

      บคุลากร นักเรียน นักศึกษาไดรวมแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ทั้งภายในและภายนอก

วิทยาลัย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  แบบประเมินการเขารวม 

                                                           ลงชื่อ...........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                                               (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2560 ภายในสถานศึกษา 

กรมการขนสงทางบก รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภายใตโครงการบูรณาการตั้งจุดบริการอํานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 

รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

                                          ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

     ยุทธศาสตรที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.6 ตัวบงชี้ที่  3.7 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ไดกําหนดแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป

ใหม พ.ศ. 2560 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2560  และ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชถนน (กปถ.) 

กรมการขนสงทางบก สําหรับใชในการดําเนินกิจกรรม “รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” เทศกาลป

ใหม 2559 ภายในสถานศึกษา จํานวน 426 แหง เปนเงินจํานวน 4,260,000 บาท  (ส่ีลานสองแสนหกหม่ืนบาทถวน) เพื่อให

บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาที่ตองใชยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนตไดรับความ

ปลอดภัยในการเดินทางทั้งชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ชวงเทศกาลปใหม ของนักเรียน นักศึกษาและ

บุคลากรของสถานศึกษา 

 5.2  เพื่อใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดตรวจดูแล กํากับ และกวดขันนักเรียน นักศึกษาเก่ียวกับการใช

รถจักรยานยนต และปฏิบัติตามกฎจราจร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  



 
 

 

 

 1.  รอยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาไดรับความรู มีความตระหนักใหความสําคัญตอการสวมหมวกนิรภัย 

และการปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่รถจักรยานยนต 

 2.  นักเรียน นักศึกษาสามารถตรวจสอบสภาพรถเบื้องตนกอนการขับขี่ได  ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุได 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

 1.  นักเรียน นักศึกษา จํานวน  ๘๐ คน ไดเขารวมโครงการรณรงคขับขี่ปลอดภัยปองกันอุบัติเหตุ 

  2.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา สามารถลดปริมาณนักเรียน นักศึกษาจากการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ใชรถจักรยานยนตภายในวิทยาลัยได รอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารดําเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  29  ธันวาคม  2559 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ 

ใชรถใชถนน (กปถ.)กรมการขนสงทางบก 

  - คาครุภัณฑ  - บาท 

  - คาวัสดุ             2,700.- บาท 

  - คาตอบแทน  4,800.- บาท 

  - คาใชสอย  2,500.- บาท 

  รวมงบประมาณ           10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,200  

2.  หมวกนิรภัย 5 ใบ 300 1,500  

คาใชสอย     

1.  คาอาหารวางของครู บุคลากร 

นักเรียนนักศึกษา  จํานวน  1  ม้ือ 

100  ชุด 25 2,500  

คาตอบแทน     

1.  คาตอบแทนวิทยากร  1  ราย 4  ชั่วโมง 1,200 4,800  

รวมงบประมาณ  10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 
 

 

 

 ผลผลิต(Out puts):  

      จํานวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพังงา มีจํานวนลดลง 

  

 ผลลัพธ (Out comes):  

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาสามารถเปนตนแบบ ใหกับชุมชนรอบๆสถานศึกษา ในการ

ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

 10.2  ติดตามสติการเกิดอุบัติเหตุ และการลดการเกิดอุบัติเหตุ กอนและหลังการดําเนินโครงการ 

 

                        ลงชื่อ...........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการวันคลายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. - 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่ 6.1 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2520 เปดการเรียนการสอนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไดผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ จนประสบความสําเร็จใน

อาชีพดานการเกษตรมาตลอดระยะเวลา 39 ป ถือไดวาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีความสําคัญตอบุคลากร นักเรียน 

นักศึกษา ตลอดจนชุมชนรอบขาง  

 ดังน้ันเพื่อเปนการระลึกถึงความสําเร็จของวิทยาลัย จึงกําหนดใหวันที่ 21 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันคลายวัน

สถาปนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ไดระลึกถึงวันจัดตั้งจัดตั้งวิทยาลัย 

 5.2  เพื่อเปนการเชิดชูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่ทําคุณประโยชนใหแกวิทยาลัย 

 5.3  เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 



 
 

 

 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  รอยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรไดรับการเชิดชูเกียรติ 

      2.  นักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยไดทราบประวัติ การจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

      3.  ศิษยเกาวิทยาลัยฯ ที่ทําคุณประโยชนใหแกวิทยาลัยไดรับการเชิดชูเกียรติ อยางนอย  2  ราย 

  

 6.2 เชิงปริมาณ :    

     1.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม จํานวน 100 คน 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารดําเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  21 กุมภาพันธ  2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ           5,500.- บาท 

  - คาใชสอย          2,000.- บาท 

  รวมงบประมาณ          7,500 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาชุดสังฆทานถวายพระสงฆ 9 ชุด 300 2,700  

2.  กระดาษทําเกียรติบัตร 5 รีม 200 1,000  

3.  ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

4.  กรอบใสเกียรติบัตร (ศิษยเกาดีเดน) 2 ชุด 400 800  

คาใชสอย     

1.  คาจางประกอบอาหารถวายพระสงฆ 9 ชุด  2,000  

รวมงบประมาณ 7,500 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  รอยละ  80  ของคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาดีรับการเชิดชูเกียรติในการทําคุณประโยชนดานตางๆ 

แกวิทยาลัยฯ 

       2.  ศิษยเกาที่ทําคุณประโยชนใหแกวิทยาลัยไดรับการเชิดชูเกียรติ อยางนอย 2 ราย 



 
 

 

 

 ผลลัพธ (Out comes):  

       1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาไดระลึกประวัติและการจัดตั้งวิทยาลัยฯ 

       2.  เกิดความรักสามัคคี  และความภาคภูมิใจในองคการ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

      10.1  ประเมินผลหลังการเขารวมกิจกรรม 
 

ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการวันไหวครู 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.  มิติที่ 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่ 6.1 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมวันไหวครู เปนกิจกรรมสําคัญที่นักเรียน นักศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตอครู อาจารย ผูซ่ึงประสิทธ์ิ ประสาน

วิชา ใหมีความรู ในการนําไปประกอบอาชีพในอนาคต กิจกรรมวันไหวครู เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีพังงา ไดสํานึกในพระคุณครู แสดงความรัก ความกตัญูที่มีตอครู ดวยจิตใจอันบริสุทธ์ิ และเปนการสาน

ความสัมพันธ ความผูกพันที่ดีระหวางครู และศิษย 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงความรัก ความกตัญูที่มีตอครู 

5.2  เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

1.  นักเรียน นักศึกษาไดแสดงความรัก ความกตัญู ที่มีตอครู 

      2.  เปนการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีคานิยมแบบไทย 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการวันไหวครู จํานวน 200 คน (ทั้งนักศึกษาระบบปกติ และระบบ อศ.กช) 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารดําเนินงานตามโครงการ 



 
 

 

 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  มิถุนายน  2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ              2,500.- บาท 

  - คาตอบแทน  1,000.- บาท 

  - คาใชสอย  6,000.- บาท 

  รวมงบประมาณ  9,500.- บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

2.  พวงมาลัย  7  สี 15 พวง 100 1,500  

คาใชสอย     

1.  คาจางประกอบอาหารถวายพระสงฆ 2 ชุด 1,500 3,000  

2.  คารางวัลประกวดพานไหวครู 2 ประเภท 1,500 3,000 ชนะเลิศ       700  บาท 

รองอันดับ 1  500  บาท 
รองอับดับ 2300  บาท 

คาตอบแทน     

1.  คาตอบแทนพราหมณผูประกอบพิธี 1 ราย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 9,500  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  รอยละ  80  ของ นักเรียน นักศึกษาที่ไดเขารวมโครงการวันไหวครู 

 ผลลัพธ (Out comes):  

       1.  นักเรียน นักศึกษา และครู มีความรูสึก ความผูกพันที่ดีตอกัน 

      2.  นักเรียน นักศึกษาไดสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงามของวิทยาลัยตอไป 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลหลังการเขารวมกิจกรรม 

 

ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                            (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการราตรีไผสีทอง 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 



 
 

 

 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  2พัฒนาคุณภาพผูเรียน   

ยุทธศาสตรที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที ่ 3.6  มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่  6.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมราตรีไผสีทองเปนกิจกรรมหน่ึงที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนอง  เปนการเชื่อมความสามัคคี  

ซ่ึงเปนประเพณีที่รุนนองจัดงานเล้ียงสงรุนพี่  ที่จบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ดังน้ันหากมีกิจกรรมน้ี 

อยางตอเน่ือง จะมีการสรางความสัมพันธที่ดี และเปนการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกในส่ิงที่ดี  ปองกันการยุง

เก่ียวกับยาเสพติด 

5. วัตถุประสงค 

 5.1   เพื่อฝกใหนักเรียนนักศึกษาแสดงออก 

5.2  เพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 5.3  เพื่อฝกความรับผิดชอบ และความสามัคคี 

 5.4  เพื่อเปนการสรางสรรคความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกันระหวางรุนพี่รุนนอง 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  นักศึกษาเกิดความรักและรูสึกดีกับสถาบัน 

      2.  เปนการปลูกฝงความรักอันดี ระหวางรุนพี่ รุนนอง 

      3.  ลดปญหาการยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  จัดกิจกรรมราตรีไผสีทอง ปการศึกษาละ  1  ครั้ง 

      2.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เขารวม  จํานวน  90  คน 
 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน  

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับผูที่เก่ียวของ จัดเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม2559 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 



 
 

 

 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช.  ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ         10,000 บาท 

   รวมงบประมาณ        10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาวัสดปุระกอบอาหาร   9,000  

2.  ปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

รวมงบประมาณ 10,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน  90  คน 

 ผลลัพธ (Out comes):  

       1.  ทําใหนักศึกษาที่จบออกไปเกิดความรักตอสถานศึกษา 

       2.  ทําใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก  รับผิดชอบตอหนาที่ 

       3.  ทําใหนักเรียนนักศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลหลังการเขารวมกิจกรรม 

 

ลงชื่อ........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                         (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

 

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  - 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่  มาตรฐานที่  1ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งระบบปกติและระบบอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)  ดังน้ันเม่ือนักเรียน นักศึกษา



 
 

 

 

จบการศึกษาตามหลักสูตรที่วิทยาลัยกําหนด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจึงจัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรใหแกผูที่จบ

การศึกษา ทั้งน้ีเพื่อเปนการสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาที่ยังศึกษาอยูเห็นความสําคัญของการศึกษา และรวมแสดงความยินดี

แกผูสําเร็จการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อเปนเกียรติแกนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา 

 5.2  เพื่อเปนการสรางสรรคความรัก และผูกพัน ในสถาบันเดียวกัน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  นักศึกษาเกิดความรักและรูสึกดีกับสถาบัน 

      2.  เปนการปลูกฝงความรักอันดี ระหวางรุนพี่ รุนนอง 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

      1.  นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเขารับประกาศนียบัตร  จํานวน  80  คน 
 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารดําเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ           8,000 บาท 

  - คาใชสอย         2,000 บาท 

  รวมงบประมาณ       10,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 2,000 2,000  

2.  แผนปายแสดงความยินดี 1 ปาย 500 500  

3.  กลวยไม 5 มัด 200 1,000  

4.  กุหลาบ 10 มัด 300 3,000  

5.  เบญจมาศ 5 มัด 200 1,000  

6.  โอเอซีส 50 กอน 10 500  

คาใชสอย     



 
 

 

 

-คาจางประกอบอาหารวาง 1 ม้ือ 100 ชุด 20 2,000  

รวมงบประมาณ 10,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดกิจกรรมรับใบประกาศนียบัตร ปการศึกษาละ   1   ครั้ง 

      2.  นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา เขารวม  จํานวน  80  คน 

 ผลลัพธ (Out comes):  

      1.  นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเกิดความรักตอสถานศึกษา 

      2.  นักเรียนนัก ศึกษามีความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน   

      3.  นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษามีความภูมิใจ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

 

ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                           (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

 

โครงการBig  Cleaning  Day  รวมอนุรักษวันส่ิงแวดลอมโลก 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่  3.8 

มาตรฐานที่  6 ตัวบงชี้ที่  6.2  

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   มนุษยชาติมีความสําคัญกับส่ิงแวดลอมโลกดวยกันทั้งส้ิน  เพราะทุกชีวิตตองอาศัย

ส่ิงแวดลอมเปนปจจัยในการดําเนินชีวิตมนุษย พืช สัตวทุกชีวิต  จําเปนตองพึ่งพาส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา แตเน่ืองจาก

ทรัพยากรธรรมชาติมีอยางจํากัด  และทิศทางการพัฒนาประเทศตางๆทั่วโลก  มุงเนนไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ  และ

อุตสาหกรรม จึงทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมากมายนําไปสูการเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซ่ึงปญหาดังกลาวไดสงผลสะทอน

กลับมาคุกคามกาดํารงชีวิตของมนุษยในรูปวิกฤติการณส่ิงแวดลอมอยางหลีกเล่ียงไมได  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาเปน



 
 

 

 

สถานศึกษาหน่ึงที่เล็งเห็นความสําคัญจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกเสริมสราง และสรางทัศนคติในการอนุรักษทรัพยากร

ใหรูจักใชอยางรูคุณคา รวมกันรักษาสภาพแวดลอมใหนาอยูตอไปในอนาคต 
 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อปลูกคุณธรรมจริยธรรมใหมีจิตสํานึกรักใสใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.2  เพื่อรวมกันดูแลแกไขปญหาและใหความตื่นตัวเก่ียวกับวิกฤติการณส่ิงแวดลอม 

5.3  เพื่อสนองนโยบายพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 

5.4  เพื่อใหบุคลากรทุกฝายรวมพัฒนาส่ิงแวดลอมของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : บุคลากรทุกฝายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    มีจิตสํานึกในการ ดําเนินชีวิตวาเปน

หนาที่ของทุกๆคน  ที่จะตองรวมมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโลก 

 6.2 เชิงปริมาณ :  คณะครู  เจาหนาที่ และนักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน  100 คน   

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน 2560 

            7.3 สถานที่ดําเนินการ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ          1,000 บาท 

  - คาใชสอย         5,000 บาท 

   รวมงบประมาณ        6,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

คาใชสอย     

1.  คาจางประกอบอาหารวาง จํานวน 2 มื้อ 100 ชุด 20 4,000  

รวมงบประมาณ 5,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเขารวม  จํานวน 100 คน 



 
 

 

 

 ผลลัพธ (Out comes):  

1.  ครู เจาหนาที่ นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสํานึกดีรัก และรวมใส ใจส่ิงแวดลอม 

2.  สถานศึกษามีบรรยากาศที่สวยงาม รอบบริเวณภายนอกและภายในสะอาด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

 

                     ลงชื่อ...........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการกีฬาสีภายใน “พระพิรุณเกมส  ตานภัยยาเสพติด” 2560 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  2พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  6ตัวบงชี้ที่  6.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กีฬาเปนกิจกรรมหน่ึง  ในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ที่ส ง เสริมให นักเรียน นักศึกษา 

ไดออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  และหางไกลจากยาเสพติด  ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซ้ือวัสดุ   

เพื่อใชในการฝกซอมและแขงขันเปนตัวแทนเขารวมแขงขันในโอกาสตางๆ 

5. วัตถุประสงค 

5.1  สงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังกาย 

5.2  สงเสริมใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

5.3  เพื่อคัดนักเรียนนักศึกษาเปนตัวแทนเขาแขงขันกีฬาอําเภอ  จังหวัด  อาชีวะเกมส และอ่ืนๆ 

5.4  สงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรัก สามัคคีในหมูคณะ โดยการจัดแขงขันกีฬาภายใน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

บุคลากรทุกฝายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    มีจิตสํานึกในการ ดําเนินชีวิตวาเปนหนาที่ของ 

ทุกๆคน  ที่จะตองรวมมือในการอนุรักษส่ิงแวดลอมโลก 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

1.  จัดการแขงขันกีฬาภายใน  1  ครั้ง 

      2.  เขารวมแขงขันกีฬาสีจังหวัด  1  ครั้ง 

      3.  เขารวมแขงขันกีฬาสีอาชีวะเกมส  1  ครั้ง 

      4.  ครู อาจารย คนงาน และนักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการ  จํานวน  120  คน 



 
 

 

 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม 2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ          6,900 บาท 

  - คาใชสอย       13,100 บาท 

  รวมงบประมาณ       20,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

2.  ปูนขาว 50 ถุง 30 1,500  

3.  ขนม (รางวัล) 6 ชุด 500 3,000  

4.  นํ้ามันมวย 5 ขวด 80 400  

5.  อุปกรณกีฬา   1,000  

คาใชสอย     

1.  คาจางประกอบอาหารวาง จํานวน  

2 ม้ือ 

120 ชุด 20 4,800  

2.  คาจางประกอบอาหารเที่ยง จํานวน  

    1  ม้ือ 

120 ชุด 40 4,800  

3.  คาเชาเต็น 5 หลัง 700 3,500  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  จัดการแขงขันกีฬาภายใน  1 ครั้ง 

      2.  เขารวมแขงขันกีฬาสีจังหวัด  1 ครั้ง 

      3.  เขารวมแขงขันกีฬาอาชีวเกมส  1 ครั้ง 

      4.  คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเขารวม  จํานวน 120 คน 

 ผลลัพธ (Out comes):  



 
 

 

 

      1.  ทําใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและหางไกลยาเสพติด 

      2.  ทําใหนักศึกษามีทักษะทางการกีฬา 

      3.  ทําใหนักเรียนนักศึกษามีนํ้าใจเปนนักกีฬา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

 

ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

 

โครงการรวมรณรงคตอตานยาเสพติด  

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  งานปองกันปราบปรามยาเสพติด 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่2  ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3  ตัวบงชี้ที่ 3.6  ตัวบงชี้ที่ 3.7 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูเปนจํานวนมาก และในปจจุบัน 

ยาเสพติดไดมีการแพรกระจายทั้ง ในชุมชนและสถานศึกษาทําให เยาวชนของชาติหลงผิดและหมดอนาคต ดัง น้ัน 

เพื่อเปนการปองกันมิใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯยุงเก่ียวกับยาเสพติดทุกชนิด งานปองกันและปราบปรามยาเสพติดตอง

มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการแกไขและเฝาระวังนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯมิใหหลงผิดได 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อปองกันยาเสพติดทุกชนิดเขามาในสถานศึกษา 

 5.2  เพื่อปองกันนักศึกษายุงเก่ียวกับยาเสพติด 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

      1.  รอยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาหางไกลจากยาเสพติด 

      2.  สามารถปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาได 

      3.  นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

 6.2 เชิงปริมาณ :    

    1.  จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด ปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

     2.  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จํานวน90  คน  เขารวมโครงการตรวจสารเสพติด 
 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่



 
 

 

 

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ จัดเตรียมเอกสารดําเนินงานตามโครงการ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน  2560-กันยายน 2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  3,000 บาท 

  รวมงบประมาณ 3,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาปายไวนิล 1 ปาย 1,000 1,000  

คาใชสอย     

1.  คาจางประกอบอาหารวาง 100 ชุด 20 2,000  

รวมงบประมาณ  3,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  รอยละ  80  ของนักเรียน นักศึกษาปลอดจากยาเสพติด 

       2.  ไดดําเนินการตรวจสารเสพติดปการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 ผลลัพธ (Out comes):  

       1.  นักเรียน นักศึกษาสามารถเรียนรูและเขาใจในโทษของยาเสพติดไดมากยิ่งขึ้น 

       2.  สามารถปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาได 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  จากรายงานการสรุปผลการตรวจหาสารเสพติด  

 

              ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการสงเสริมกิจกรรม อกท.หนวยพังงา 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายภาณุพันธ  อยูมะนะ  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 



 
 

 

 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

     มิติที่  2  ยกระดบัคุณภาพผูเรียน 

     มิติที่  3  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 1  เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพและสรางโอกาสทางการศึกษา 

    ยุทธศาสตรที่2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

    ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 5  ตัวบงชี้ที่ 5.1  ตัวบงชี้ที่  5.2 

    มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชีท้ี่ 6.1, 6.2 , 6.3 , 6.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรม  อกท.เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง  สงเสริมใหนักเรียน 

นักศึกษามีทั กษะ วิชาชีพฝก ให นักศึกษาเปน ผู นําและส ง เสริ ม ให นักศึ กษาปฏิบั ติตนตามระบอบประชา ธิปไตย 

โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขนอกจากน้ียังเปนกิจกรรมที่สามารถทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงความเปนผูนําและผูตามที่ดีซ่ึง

เปนรากฐานสรางคนสูงานในสังคมและประเทศชาติตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  สงเสริมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 5.2  จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชนตอนักศึกษา 

 5.3  จัดกิจกรรมวิชาการภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 5.4  สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในดานตางๆ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ 

 1.  สามารถปลูกฝงใหใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงสามารถเปนผูนําและปฏิบัติตนตาม

ระบอบประชาธิปไตย 

  2.  นักเรียน นักศึกษามีความรูทางดานทักษะวิชาชีพ  ดานกิจกรรมนันทนาการมีการแลกเปล่ียนความรู

ระหวางวิทยาลัย  

  3.  สามารถสรางเครือขายทางการศึกษาดานการเรียนสาขาเกษตร 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  1.  จัดการประชุมวิชาการระดับหนวย ปการศึกษาละ   จํานวน  1  ครั้ง 

  2.  เขารวมงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคใต  จํานวน  1  ครั้ง 

  3.  เขารวมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ  จํานวน  1  ครั้ง 



 
 

 

 

  4.  ดําเนินกิจกรรมภายในหนวย และชมรม   จํานวน  4  ชมรม 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1วิธีการดําเนินงาน 

  1.  สํารวจความตองการของบุคลากรที่รับผิดชอบในการฝกซอมทักษะ การประกวดแสดง 

  2.  จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ 

  3.  ประชุมชี้แจง มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

  4.  ดําเนินงานตามโครงการ 

  5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ : พฤศจิกายน 2559-กันยายน 2560 

 7.3  สถานที่ดําเนินการ 

  1.  งานประชุมวิชาการระดับหนวย   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

  2.  งานประชุมวิชาการ อกท.ภาคใต ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 

  3.  งานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ปการศึกษา 2559 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ             95,000  บาท 

  - คาเชา  5,000  บาท 

  รวมงบประมาณ 9,500  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  คาพันธุไม   15,000  

2.  คาหนังสือที่ระลึก   4,000  

3.  วัสดุฝกซอมทักษะ ภาค ชาติ   66,000  

4.  วัสดุจัดงานประชุมวิชาการระดับหนวย   10,000  

คาเชา     

1.  คาเชาเต็นท   5,000  

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 
 

 

 

     9.1  ผลผลิต  (Out puts):  

นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในรายวิชาชีพตรงตามวัตถุประสงคและผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

     9.2  ผลลัพธ (Out comes):  

 1.  เล่ือนระดับสมาชิก อยางนอยปการศึกษาละ 10 คน 

 2.  ดําเนินกิจกรรมชมรมวิชาชีพครบ  4 ชมรม 

3.  จัดงานประชุมวิชาการระดับหนวย  1 ครั้ง 

4.  รวมงาน อกท.ระดับภาค   1 ครั้ง 

5.  รวมงาน อกท.ระดับชาติ   1 ครั้ง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ผลการประเมินหนวยอกท.ดีเดน  

 10.2  ผลการเล่ือนระดับสมาชิก อกท. แตละระดับ  

 10.3  ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ประกวดแสดง ในงานประชุมวิชาการ 

ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานที่รับผิดชอบ นางสาวสายสุดา  ชางวาด   

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

          โครงการตามภาระงานประจํา 

          โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ.มิติที่ 3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่ 2 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่        ตัวบงชี้ที่ 3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปญหาดานสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรเปนส่ิงที่มีความสําคัญในระบบการศึกษา ปจจุบันสถานศึกษาแหงใด ที่

สามารถทําใหนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงก็จะทําใหการดําเนินงานการเรียนการสอนของสถาบันเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ันแนวทางหน่ึงที่ชวยจะของปญหาสุขภาพ  ใหแก ครู  เจาหนาที่ และนักเรียน นักศึกษา คือ เวชภัณฑและ

วัสดุทางการแพทย ที่จําเปนเพื่อใชสําหรับใหบริการ เม่ือเกิดอาการเจ็บปวยและไดรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกิดความพรอมที่จะรักษานักเรียนและบุคลากรที่เจ็บปวยเบื้องตน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหมีเวชภัณฑเพียงพอที่จะรักษาผูที่ดูเจ็บปวยได 

3.  เพื่อใหมีวัสดุทางการแพทยในการพยาบาลเบื้องตน 

6.เปาหมาย  

6.1 เชิงคุณภาพ  เวชภัณฑที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลและพอเพียงตอการรักษา 



 
 

 

 

6.2 เชิงปริมาณ 

                     6.2.1. จํานวนนักเรียนและบุคลากรหอพัก จํานวน 100 คน มียาและเวชภัณฑใชอยางเพียงพอ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

- คาวัสดุ         8,000 บาท 

รวมงบประมาณ    8,000       บาท 

 บทสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ 

(หนวย) 

ราคา/หนวย 

บาท 

จํานวนเงิน 

บาท 

หมายเหตุ 

คายา/อุปกรณพยาบาล     

1. ยาแกปวดประจําเดือน พอนสแตน 500 มล. 50 เม็ด 5 250  

2. ยาธาตุนํ้าขาวตรากระตายบิน 6 ขวด 38 456  

3.นํ้ามันมวย 120 cc 6 ขวด 60 360  

4.ยาพาราเซตามอล 100 เม็ด 12 ขวด 45 540  

5.ยาอมแกเจ็บคอ 12 ซอง 25 300  

6.Amoxy  500 mg แผงละ 10 เม็ด 6 แผง 40 240  

7.พาสเตอสเตอยา  3 กลอง 55 165  

8.ยาลางตา 6ขวด 49 294  

9.ยาหอมตรา 5 เจดีย 6ขวด 14 840  

10. ยาแกไอตราเสือดาว 12 ขวด 21 315  

11. เคาเตอรเพนคูลเล็ก  6 หลอด 59 354  

12. ยาหมองตราลิงถือลูกทอ 6 ตลับ 20 120  

13. เบตาดีน 12 ขวด 35 420  

14. ยาดมตราโปยเซียน 12 หลอด 20 240  

15. คาลามายด 6 ขวด 45 270  



 
 

 

 

16. ผาปดแผลขนาด 2 น้ิว 12 กลอง 10 120  

17. ครีมทาแกไฟไหม 3 หลอด 50 150  

18. ผายืดกันเคล็ด 6 มวน 30 180  

19. แอลกอฮอล 6 ขวด 16 960  

20. ผาปดจมูก 6กลอง 120 720  

21. ยาแกภูมิแพขวดเล็ก 12กระปุก 30 360  

22. สําลีแผน 6 หอ 35 210  

รวม 8,000   

9 . ผลที่คาดวาจะไดรับ    

  ผลผลิต (Output)  (เขียนในรูปตัวดัชนีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามเปาหมายและวัตถุประสงค) 

      1. มีผูเขารับบริการมากกวา 50  คน 

      2. มีเวชภณัฑและวัสดุทางการแพทยเบื้องตนเพียงพอตอวิทยาลัย ฯ  

  ผลลัพธ (Outcome) (เขียนในรูปดัชนี ที่แสดงถึงผลที่จะเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค) 

นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจาหนาที่  ไดรับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องตนได 

10.  การติดตามและประเมินผล 

    แบบสอบถามผูรับบริการ 

                           ลงชื่อ............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                     (นางสาวสายสุดา  ชางวาด) 

โครงการตรวจสุขภาพของครูและเจาหนาที่ของวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2560 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 

2. ลักษณะโครงการ        โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

           โครงการตามภาระงานประจํา 

           โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง /ภายใต  ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ. มิติที่ 3 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 5 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  เน่ืองจากการตรวจสุขภาพของครูและเจาหนาที่ของวิทยาลัยมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะองคกรใดมีบุคลากร

ที่มีสุขภาพดีถวนหนา  จะทําใหการทํางานภายในองคกรมีประสิทธิภาพ  ทุกคนทํางานอยางมีความสุข  และเปนการกระตุนให

บุคลากรหันมาสนใจสุขภาพของตัวเอง  งานพยาบาลจึงจัดทําโครงการตรวจสุขภาพประจําปภายในวิทยาลัยขึ้น  เพื่อเปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับครูและเจาหนาที่ของวิทยาลัย  งานพยาบาลจึงไดประสานใหทางโรงพยาบาลสงเจาหนามาใหบริการ

แกบุคลากรที่วิทยาลัยโดยไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลพังงา 

5. วัตถุประสงค   



 
 

 

 

  1.  เพื่อใหบุคลากรใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

  2.  เพื่อใหบุคลากรมีสุขภาพดีถวนหนา 

  3.  อํานวยความสะดวกแกบุคลากรไมตองเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงเรียน 

  4. เม่ือเกิดปญหาสุขภาพจะไดแกกันไดทันเวลา 

6. เปาหมาย      

6.1 เชิงปริมาณ 1. คณะครู 33 คน 

               2. คนงาน  และเจาหนาที่ จํานวน 22 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ   1. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพดี 

             2. ครู  และเจาหนาที่ของวิทยาลัย  มีความรูในการดูแลสุขภาพของตนเองอยางถูกวิธี 

             3. บุคลากรของวิทยาลัยไดรับความสะดวกในการเขารับการตรวจสุขภาพ 

7. การดําเนินงาน  กิจกรรมและข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 สํารวจนักศกึษาผูที่มีความความประสงคตรวจสุขภาพ  

  7.2 จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ 

  7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน  มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

  7.4 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

  7.5 ตรวจสุขภาพ 

  7.6 ประเมินผล  และสรุปรายงานผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : กุมภาพันธ   2559 

สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงที่มา  การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช.   ปวส.   อุดหนุน    บกศ.   อ่ืนๆ 

- คาใชสอย…………1,000………………… บาท 

รวมงบประมาณ…………1,000………บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ   

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาใชสอย   1,000  

รวม  1,000  

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

ผลผลิต (Out  puts)  

  -สามารถใหบริการแกครู  คนงาน  และเจาหนาที่ 

  -มีพยาบาลมาอํานวยความสะดวกที่วิทยาลัย 

  -มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําป 

ผลลัพธ (Out  comes) : 



 
 

 

 

  - ครูและเจาหนาที่ทุกคนไดรับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ 

  - ผูรับบริการไมเสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

                           - ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบรกิาร 

10. การติดตาม  และประเมิลโครงการ 

  แบบสอบถาม 

                                                   ลงชื่อ...........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                              (นางสาวสายสุดา  ชางวาด) 

โครงการ To Be Number One ประจําป 2559 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายภาณุพันธ  อยูมะนะหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   

                                           ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.   มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

     ยุทธศาสตรที่  6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่มาตรฐานที่  3 ตัวบงชี้ที่  3.6 ตัวบงชี้ที่  3.7 

        มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่  6.3   

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการ To Be Number One ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไดกําหนดกลยุทธ

ขับเคล่ือนโครงการ โดยจัดการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประเภทตางๆ ภายใตชื่องาน “มหกรรมรวม

พลสมาชิก To Be Number One” ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศเปนประจํา

ทุกป การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุนและเยาวชนเปนศูนยกลาง บนพื้นฐานความเขาใจธรรมชาติ 

พัฒนาการ ความตองการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุน กลาวคือ ชวงวัยรุนเปน ชวงชีวิตระหวางเด็กกับผูใหญ  

โดยมีหลักดําเนินการดังน้ี สงเสริมการแสดงความสามารถ กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออกและชวยเสริมสรางความภาคภูมิใจใช

ส่ือดนตรี  กีฬา ในการเขาถึงเยาวชน และกระตุนใหเยาวชนเขามารวมกลุมกัน  สรางความรูและทักษะในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดซ่ึงเปนภูมิคุมกันที่สําคัญสําหรับเยาวชนในชุมชนใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติดใชหลักการดําเนินงาน “เพื่อน

ชวยเพื่อน” สรางศูนยรวมใหวัยรุนรวมกลุมกันทํากิจกรรมที่สนใจ  สรางสุขและเกิดสุข  สรางเครือขาย TO BE NUMBER  ONE  

ที่มีศักยภาพจะทําใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน่ืองและยั่งยืน โดยการ

ดําเนินงานภายใต 3 ยุทธศาสตรหลักคือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน 



 
 

 

 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาเครือขายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

“วัยรุนและเยาวชนมีกระแสนิยม  เปนหน่ึง โดยไมพึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุนและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางจิตใจ  สามารถดํารง

ความเขมแข็งในการตอตานยาเสพติด เพื่อปองกันปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ” โดยการดําเนินงานใชวิธีบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

 เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ใหเปนไปดวยความ

เปนระเบียบเรียบรอย มีประสิทธิภาพ กอเกิดความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากทุกภาคสวนในการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม มี

ความตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ สามารถปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนตามพระปณิธานขององคประธาน

โครงการ   การสนับสนุนการดําเนินงาน To Be Number One 

5. วัตถุประสงค 

6.1  เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม To Be Number One ของสถานศึกษา 

6.2  เพื่อสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนกลาแสดงออก 

6.3  เพื่อสรางกระแสคานิยมและสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจในกลุมเยาวชน ไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

6.4  เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนใหเปนคนรุนใหมที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 

6.5  เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนใหจัดกิจกรรมสรางสรรคโดยการสนับสนุนของสังคม 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1.  เยาวชนมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยเขารวมกิจกรรมที่สรางสรรค 

      2.  เยาวชนมีประสบการณ และมีทักษะสามารถแกปญหาทั้งจากตนเองและกลุมเพื่อนได 

      3.  เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเปนคนรุนใหมที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 

      4.  เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสรางสรรคไดโดยการสนับสนุนของสังคม 

 6.2 เชิงปริมาณ :  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จํานวน  90  คน 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2560-กันยายน  2560 

            7.3 สถานที่ดําเนินการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  5,000 บาท 



 
 

 

 

  รวมงบประมาณ 5,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.  ปายไวนิล 1 ปาย 2,000 2,000  

2.  โฟรมบอรด 3  แผน 1,000 3,000  

รวมงบประมาณ 5,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

      1.  เยาวชนมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยเขารวมกิจกรรมที่สรางสรรค 

      2.  เยาวชนมีประสบการณ และมีทักษะสามารถแกปญหาทั้งจากตนเองและกลุมเพื่อนได 

      3.  เยาวชนมีศักยภาพและคุณภาพและเปนคนรุนใหมที่เชื่อม่ันและภาคภูมิใจในตนเอง 

      4.  เยาวชนสามารถจัดกิจกรรมสรางสรรคไดโดยการสนับสนุนของสังคม 

 ผลลัพธ (Out comes):  

นักศึกษาสามารถนําประสบการณจากกิจกรรมตางๆมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันและบูรณาการกับการเรียนรูใน

หองเรียนได 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

  

ลงชื่อ............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (นายภาณุพันธ  อยูมะนะ) 

 

 

โครงการประหยัดพลังงานภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจินตนา  ศิริธรรม  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  1เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพและสรางโอกาส 



 
 

 

 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบงชี้ที่  3.6 ตัวบงชี้ที่  3.7 
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดมีการจัดหอพักใหแกนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช.  

มีการระบบการดูแลโดยแบงใหนักเรียนอยูตามหองพักตามอัตราสวน นักเรียน 4 คนตอ 1 หองพัก วิทยาลัยไดอํานวย 

ความสะดวกยกเวนคาใชจายหองพัก รวมถึงระบบการใชไฟฟา และนํ้าประปา  ฉะน้ันการที่ไดมีการสงเสริมฝก วินัยใหมี 

ความรับผิดชอบ  มีความประหยัด จะเปนการสรางจิตสํานึกใหใสใจในคุณคาขอพลังงานตอการใชชีวิตอยูรวมกันภายในสังคม 

และยังเปนการรวมลดภาวะโลกรอน 
 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อฝกแนวคิดการปฏิบัติในการใชชีวิตอยูรวมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย มีนํ้าใจ ใหแกนักเรียน 

5.3 เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม 

5.4  เพื่อฝกการใชวิตอยางประมาณตน  มีเหตุมีผล  และรูจักดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย 

5.5  เพื่อเปนการรวมรณรงคในการลดปญหาภาวะโลกรอน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในดานคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันใน

การรวมแกปญหาภาวะโลกรอน 

 6.2 เชิงปริมาณ : หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จํานวน 2 แหง   

(หอพักนักเรียนชาย  จํานวน  1  แหง   หอพักนักเรียนหญิงจํานวน  1  แหง) 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม  2559-กันยายน  2559 

           7.3 สถานที่ดําเนินการ   หอพักนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบล

ถ้ํา  อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ     - บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตเขารวมโครงการ  จํานวน  40  คน 

 ผลลัพธ (Out comes):  

1.  มีการรวมรณรงคประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต 



 
 

 

 

2.  นักเรียน นักศึกษา มีความจิตสํานึกในการรวมกันประหยัดพลังงานหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

 

ลงชื่อ.......................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นางจินตนา  ศิริธรรม) 

โครงการประกวดหองพักภายในหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต 

1.ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจินตนา  ศิริธรรม  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. มิติที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรที่  1เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพและสรางโอกาส 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ มาตรฐานที่  3ตัวบงชี้ที่  3.6 ตัวบงชี้ที่  3.7 

     มาตรฐานที่  6  ตัวบงชี้ที่  6.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ไดมีการจัดหอพักใหแกนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตในระดับ ปวช. 

มีการระบบการดูแลโดยแบงใหนักเรียนอยูตามหองพักตามอัตราสวน นักเรียน 4 คนตอ1  หองพัก การสงเสริมโดยยึดหลัก

คุณธรรมนํา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ มีการสรางองคความรูเพื่อใหนักเรียน

ตระหนักสํานึกในบทบาทภาระหนาที่ของตนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 

กระบวนการพัฒนาพฤติกรรมดวยการประกวดแขงขันเปนวิธีการหน่ึงซ่ึงเปดโอกาสและเสริมสราง กระตุน ใหกําลังใจ อันนําไปสู

การสรางภาพลักษณใหแกตนเองและองคกร 

5. วัตถุประสงค 

5.1  เพื่อฝกแนวคิดการปฏิบัติในการใชชีวิตอยูรวมกันภายในหอพักวิทยาลัย 

5.2  เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักคุณธรรมนํา 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ 

สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ  

5.3  เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดีของสังคม  

5.4  เพื่อฝกการใชวิตอยางประมาณตน  มีเหตุมีผล  และรูจักดําเนินชีวิตอยางปลอดภัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

นักเรียนเปนทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณภาพในดานคุณธรรมจริยธรรม มี จิตสํานึกในโดยยึดหลักคุณธรรมนํา  

8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ มีการสรางองคความรูเพื่อใหผูเรียนตระหนักสํานึก

ในบทบาทภาระหนาที่ของตนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ :   



 
 

 

 

หอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  จํานวน 2แหง   (หอพักนักเรียนชาย  

จํานวน  1  แหง   หอพักนักเรียนหญิงจํานวน  1  แหง) 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน 

       1.  ขออนุมัติโครงการ 

       2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

       3.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

       4.  จัดกิจกรรมตามที่กําหนดไว 

       5.  ประเมินผล และสรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม  2559-กันยายน  2559 

           7.3 สถานที่ดําเนินการ หอพักนักเรียนโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  ตําบลถ้ํา  

อําเภอตะก่ัวทุง  จังหวัดพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ - บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

1. นักเรียนหอพักโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิตเขารวมโครงการ  จํานวน  40  คน 

 ผลลัพธ (Out comes):  

1.  นักเรียนมีการรวมพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต 

2.  นักเรียนมีความจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษาและพัฒนาหอพักโครงการเกษตรปฏิรูปเพื่อชีวิต 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 10.1  ประเมินผลความพึงพอใจหลังการเขารวมโครงการ 

                         

                        ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

    (นางจินตนา  ศิริธรรม) 
 

 

โครงการตรวจสุขภาพของนักเรียนนักศกึษา  ประจําป  2559 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสายสุดา ชางวาด งานกิจกรรม/ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจํา 

       โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง /ภายใต  ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ. มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่1 



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหต ุ       

  เน่ืองจากการตรวจสุขภาพของนักศึกษาของวิทยาลัยมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะครู นักศึกษาและ

ผูปกครองจะไดทราบวานักศึกษาคนใดมีปญหาในเรื่องสุขภาพบาง เพื่อแตละฝายจะไดชวยกันดูแลสุขภาพ  เมื่อมีปญหาจะได

แกไขไดทัน และเปนการเฝาระวังสุขภาพของตนเอง การมีสุขภาพดีจะทําใหนักเรียนและนักศึกษาเรียนอยางมีความสุข  และเปน

การกระตุนเตือนให  นักเรียน และผูปกครองหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพ  งานพยาบาลจึงจัดทําโครงการตรวจสุขภาพ ภายใน 

วิทยาลัยขึ้น เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนนักศึกษา  

5. วัตถุประสงค   

 5.1  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 5.2  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพดีถวนหนา 

 5.3  เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักเรียนนักศึกษาไมตองเสียเวลาเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล 

6. เปาหมาย      

   6.1 เชิงคุณภาพ  1. นักเรียน นักศึกษา จํานวน   85  คน 

   6.2 เชิงปริมาณ  1. สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษามีสุขภาพดี 

              2. นักเรียน นักศึกษา  มีความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพที่ดี 

              3. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยไดรับความสะดวกในการเขารับการตรวจสุขภาพ 

7. การดําเนินงาน  กิจกรรมและข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 สํารวจนักศึกษาที่มีความประสงคตรวจสุขภาพ  

  7.2 จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ 

  7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน  มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

  7.4 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

  7.5 ตรวจสุขภาพ 

  7.6 ประเมินผล  และสรุปรายงานผล 

  ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ธันวาคม  2558 

  สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงที่มา  การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช.   ปวส.   อุดหนุน   บกศ.   อ่ืนๆ 

- คาตอบแทน              10,950           บาท 

รวมงบประมาณ…………10,950…………บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ  

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาตอบแทน   10,950  

รวม  10,950  

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

  ผลผลิต (Out  puts)  

  -สามารถใหบริการแกนักเรียน นักศึกษา 

  -มีพยาบาลมาอํานวยความสะดวกที่วิทยาลัย 



 
 

 

 

  -มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําป 

  ผลลัพธ (Out  comes)  

  - นักเรียน นักศึกษา ทุกคนไดรับความสะดวกในการตรวจสุขภาพ 

  - ผูรับบริการไมเสียเวลาในการตรวจสุขภาพ 

                        - ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ 

10. การติดตาม  และประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

               

                                                                 ลงชื่อ ................................................ผูรับผิดชอบโครงการ

                     (นางสาวสายสุดา  ชางวาด)   

โครงการลดผูเรียนออกกลางคัน (กิจกรรมการออกเย่ียมบานนักเรียน นักศกึษา) 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง /ภายใต  ยุทธศาสตร นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร  สอศ. มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 1 

4.หลักการและเหตุผล    

 ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เห็นความสําคัญของการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยการจัดดําเนินการระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง เพื่อสงเสรมิ พัฒนา ปองกัน  แกไข  ปญหานักเรียนเรียนอยางเต็มความสามารถ  ทั้งน้ี  

เพื่อใหเปนไปตามแผนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการดําเนินงานระบบดูแลนักเรียน  และการ

ลดการออกกลางคันของผูเรียนทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จึงไดจัด “โครงการเยี่ยมบานนักเรียน  ปการศึกษา  

2559”  ขึ้น เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายดังกลาว  และเพื่อใหทางโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนระหวางบานและโรงเรียนมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

    1.  เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนในเชิงลึก 

    2.  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อชวยเหลือประชากรวัยเรียนใหไดรับการศึกษา 

         ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง 

    3.  เพื่อสรางความเข็มแข็งเครือขายผูปกครอง และสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ 

        มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

6. เปาหมาย 

        กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 

1.) เปาหมายเชิงปริมาณ 



 
 

 

 

1.1)  ประชากรวัยเรียนที่ออกกลางคันกลับเขาศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  ไมนอยกวารอยละ  50         

1.2)  ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของจํานวน  33 คน  ดําเนินการตามโครงการลดผูเรียนออกกลางคัน ตาม

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

2.) เปาหมายเชิงคุณภาพ 

          2.1)  ประชากรวัยเรียนไดรับการยกระดับความรูใหสูงขึ้น 

          2.2)  ประชากรวัยเรียนไดรับการตอบสนองความแตกตางและความจําเปนของผูเรียน ในลักษณะเปน

การศึกษาที่เปดใหสังคมไดเขามามีสวนรวม 

          2.3 ) การสนับสนุนและการใหความรวมมือระหวางผูปกครองนักเรียน นักศึกษาและ ครูที่ปรึกษา 

กิจกรรมที่ 2  สงเสริมเครือขายผูปกครอง ของนักเรียนนักศึกษา วทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

         2.1) เปาหมายเชิงปริมาณ   

ผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและและเทคโนโลยีพังงาปงบประมาณ 2559-2560 จํานวน 

385 คน 

         2.2) เปาหมายเชิงคุณภาพ  

 สถานศึกษามีเครือขายผูปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ 

7. การดําเนินงาน  กิจกรรมและข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 สํารวจจํานวนนักศึกษา  

  7.2 จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ 

  7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน  มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

  7.4 ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

  7.5 สงเสริมเครือขายผูปกครอง ของนักเรียนนักศึกษา วทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

  7.6 กิจกรรมออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา 

  7.7 สรุปผล  รายงานผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตุลาคม 2559- กันยายน 2560 

สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหลงที่มา  การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช.   ปวส.   อุดหนุน    บกศ.   อ่ืนๆ 

- คาวัสดุ                        3,000      บาท 

- คาใชสอยในการเดินทางไปราชการ     15,840    บาท 

- คาจัดทําเอกสาร   3,000      บาท 

- คานํ้ามันเชื้อเพลิง      13,560   บาท 

  รวมงบประมาณ     35,400        บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 



 
 

 

 

(หนวย) บาท บาท 

คาใชสอยในการเดินทางไปราชการ 33 240 15,840  

คาวัสดุ     

1.กระดาษปก 4 หอ 150 600  

2.ลวดเสียบกระดาษหัวกลม    6 กลอง 50 300  

3.สันปก 5 โหล 80 400  

4. แถบกาว 5 มวน 50 250  

5.กาวสองหนา 5 มวน 50 250  

6. แฟม  2 โหล 300 600  

7. กลองเก็บเอกสาร 2 ใบ 300 600  

คาจัดทําเอกสาร   3,000  

คาน้ํามันรถ     

เบนซิน 264.5 25.61 6,780  

ดีเซลล 265.7 25.52 6,780  

รวม 35,400 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดติดตอประสานสรางความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน 

 2. ไดขอมูลของนักเรียนเพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะหอันจะเปนประโยชนตอนักเรียนในดานตางๆ 

 3. นักเรียนไดรับการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ทั้งจากทางโรงเรียนและทางบาน 

 4. สามารถที่จะเปนการปองปรามเหตุที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 

10. การติดตามประเมินผล 

 1. สังเกตสภาพทั่วไปของชุมชน  บาน  ผูปกครอง  และนักเรียนที่ออกเยี่ยมบาน 

 2. สังเกตความสนใจและความรวมมือจากนักเรียนและผูปกครองผูปกครองนักเรียน 

 3. แบบสอบถามและบันทึกผลการออกเยี่ยมบานนักเรียน 

                                                        

                                                ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

          (นางสาวสายสุดา  ชางวาด) 

 

 

 

โครงการสงเสริมใหนักเรียนมีแฟมสะสมงาน 100% 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานผูรับผิดชอบ   ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 



 
 

 

 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง /ภายใต   ยุทธศาสตร นโยบาย   จุดเนน  และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร    สอศ. มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่ 1 

4.หลักการและเหตุผล    

 การพัฒนานักเรียนใหมีความรู  และมีทักษะดานตางๆ  รวมทั้งการสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีน้ัน  โรงเรียนไดตระหนัก

วา  การที่นักเรียน  นักศึกษาทุกคนมีแฟมสะสมผลงานสําหรับเก็บรวบรวมผลงานความรูที่ไดเรียนรู ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ 

รวมถึงประสบการณที่ไดเขารวม เพราะจะเปนประโยชนกับนักศึกษาในโอกาสตอไปในภายภาคหนาเปนอยางดี    

5. วัตถุประสงค 

     1. เพื่อใหนักเรียน   จัดทําแฟมสะสมงานเก็บรวบรวม   ประวัติขอมูลการเรียน  และพฤติกรรมตางๆของนักเรียน  

นักศึกษา 

     2. เพื่อเปนขอมูลในการรับรองหนังสือตางๆ 

6. เปาหมาย 

          6.1) เปาหมายเชิงปริมาณ  นักเรียน  นักศึกษาในระบบปกติ 100 คน 

         6.2) เปาหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียน  นักศึกษาในระบบปกติเก็บสะสมผลงานลงในแฟม 

7. การดําเนินงาน   กิจกรรมและข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 สํารวจจํานวนนักศึกษา  

  7.2 จัดทําโครงการเสนอขอความเห็นชอบและอนุมัติการจัดโครงการ 

  7.3 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน   มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 

  7.4 ประสานงานกับผูเก่ียวของ 

  7.5 ดําเนินการจัดซ้ือแฟม 

  7.6 นําแฟมแจกนักเรียน นักศึกษา 

  7.7 สรุปผล   รายงานผล 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ : ตุลาคม 2559- กันยายน 2560 

สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร   และแหลงที่มา   การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช.   ปวส.   อุดหนุน    บกศ.   อ่ืนๆ 

- คาวัสดุ                      9,600              บาท 

รวมงบประมาณ                9,600           บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ 

(หนวย) 

ราคา/หนวย 

บาท 

จํานวนเงิน 

บาท 

หมายเหตุ 



 
 

 

 

คาวัสดุ 120 แฟม 80 9,600  

รวมเงินทั้งส้ิน 9,600 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 นักศึกษาระบบปกติทุกคนมีแฟมสะสมผลงาน 100% 

10. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินแฟมสะสมผลงาน 

                                                              

     ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                (นางสาวสายสุดา  ชางวาด) 

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายชัยพันธุ  กชกันพยันต 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..................................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่............................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....3.................... ตัวบงชี.้..3.4,3.5,3.6........................................................ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การทําการเกษตรที่ผานมาเกษตรกรมีการใชสารเคมีในการเกษตรมากมาย  เพราะสะดวกและไมยุงยาก แตผลจากการ

ใชสารเคมีทําใหเกิดความเสียหายแกเกษตรกรเอง และทําลายส่ิงแวดลอมตลอดจนผูบริโภคที่ไดรับสารพิษที่ตกคางในผลผลิตผล

ทางการเกษตร โดยเฉพาะยาฆาแมลงตางๆ ในฐานะที่เปนวิทยาลัยที่ทําการสอนทางการเกษตรตระหนักถึงความสําคัญ และได

เกิดความรวมมือระหวาง สํานักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงจัดทํา

โครงการน้ีขึ้น เพื่อเผยแพรความรูใหเกษตรกรในการทําการเกษตรปลอดสารพิษ และเปนการสนองแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง   

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีแหลงการเรียนรูแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดใชแหลงการเรียนรูภายในวิทยาลัยประกอบการเรียนการสอน 

 3. เพื่อใหเปนแหลงการเรียนรู ศึกษาดูงานของเกษตรกร และประชาชนในการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย และเกษตรกรมีความรูความสามารถในการทําการเกษตรแบบ

ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

   2. นักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย และเกษตรกรมีความตระหนักในความสําคัญและมองเห็น

คุณคาของการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักเรียน นักศึกษา และครูเขารวมโครงการ  จํานวนรอยละ 80 



 
 

 

 

   2. แหลงเรียนรูชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนภายในวิทยาลัย 1 แหลง  

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน   

   1. วางแผนการปรึกษาหารือ/ประชุมคณะกรรมการ 

   2. สํารวจกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ 

   3. เสนอโครงการ 

   4. ดําเนินกิจกรรมการเกษตร/การประมง/ปศุสัตว (การปลูกผักสวนครัว พืชไร การเล้ียงปลา  

      การเล้ียงไก) 

   5. ดําเนินการกิจกรรมส่ิงแวดลอม 

   6. ติดตามนิเทศโครงการ/ประเมินโครงการ/สรุปรายงานผล 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559 

 7.3 สถานที่ดําเนินการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  รวมงบประมาณ ...............................................................  บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. แหลงเรียนรูชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนภายในวิทยาลัย 1 แหลง 

      2. นักเรียน นักศึกษา และครูไดรับความรูและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได รอยละ 80 

 ผลลัพธ (Out comes): 1. ผลการประเมินโครงการสามารถนํามาเปนขอมูลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการทํา

การเกษตรและการดําเนินงานตามโครงการทุกขั้นตอน 

       2. การดําเนินโครงการชวยพัฒนา นักเรียน นักศึกษาและเกษตรกรใหมีความรู ความสามารถ

ในการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ ภาคภูมิใจตอการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการเปนระยะๆ จนส้ินสุดโครงการ 

 รายงานที่ไดจากผลการดําเนินงานของโครงการ 

 

                         ลงชื่อ............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นายชัยพันธุ  กชกันพยันต) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานฟารม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการงานฟารมยางพารา  



 
 

 

 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา(โครงการตอเน่ือง) 

   โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6....................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................2,3.................... ตัวบงชี้.........2.2,2.3,3.2....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุงเนนใหนักเรียน – นักศึกษา ไดฝกทักษะประสบการณ และมีทักษะ

ในการทํางานตลอดจนเนนใหครูจัดการเรียนการสอน แบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  ดังน้ันแผนกวิชาสัตวศาสตรมี

โครงการงานฟารมไวรองรับ  เพื่อฝกทักษะและประสบการณที่แทจริง  เพื่อนําไปประกอบอาชีพได  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะ และประสบการณ ในการผลิตยางพารา 

2. เปนฟารมสาธิตใหเกษตรกรที่สนใจ 

3. เพื่อเปนรายไดของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟารมยางพาราพันธุดี  จํานวน 7,560 ตน  2. ใชเปนส่ือในการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรูและประสบการณ จํานวน 100 คน  2.บํารุงรักษาตนยางใหไดมาตรฐานตาม

อายุ จํานวน 7,560 ตน  3. มีรายไดจากการจําหนาย 400,000 บาท  

7. สถานที่ดําเนินการ  งานฟารมยางพารา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ 

  - คาวัสด ุ   92,800  บาท 

  - คาตอบแทน  107,200   บาท 

  - คาใชสอย  100,000  บาท 

  รวมงบประมาณ                300,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ปุยสูตร 20-8-20 80 ถุง 1,047.50 บาท 83,800  

- ยากําจัดวัชพืช 12 แกลอน 750 บาท 9,000  

คาใชสอย     

-คาจางกรีดยาง  2,200 ตน  100,000  

คาตอบแทน     

-คาจางกําจัดวัชพืช 5,360 ตน(ยางเล็ก) 16บาท/ตน 85,760 2 ครั้ง/ป 

-คาจางใสปุย 5,360 ตน(ยางเล็ก) 4บาท/ตน 21,440 2 ครั้ง/ป 

รวมงบประมาณ   300,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลรักษาตนยางพาราพันธุดี จํานวน 7,560 ตน  2. ฝกทักษะใหนักเรียน – นักศึกษา และ

เกษตรกรสนใจ  100 คน  3. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต  400,000 บาท  

 ผลลัพธ (Out comes):  1. สามารถดูแลรักษาตนยางพาราใหเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพและกรีดไดตาม

ระยะเวลา  2. วิทยาลัยมีรายไดจากการจําหนายผลผลิต 400,000 บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ1  , สผ2 

 

     ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (นายนิรันดร  บุญชัด) 
 

โครงการงานฟารมทุงหญารวมปาลมน้ํามัน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายอานันท วรกิจ นายภัสดี ชูสุวรรณนายนิรันดร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 



 
 

 

 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.....3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ...................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6......................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....1,2,6....... ตัวบงช้ี..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. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยใหมีการเรียนการสอน วิชาชีพปาลมนํ้ามัน ในระดับ ปวช.  ปวส.  โดยเนนใหนักเรียนนักศึกษาเปน

ศูนยกลาง  ดังน้ันจึงตองมีโครงการไวรองรับ  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา  ไดฝกทักษะและประสบการณจริง  สามารถนําความรูไป

ประกอบอาชีพได  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนแหลงเรียนรู ของนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรไดฝกทักษะและประสบการณ 

 2. วิทยาลัยมีรายไดจากการจําหนายผลผลิต 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. ผลิตปาลมนํ้ามันไดจํานวน  200,000 กิโลกรัม คิดเปนเงิน 900,000 บาท  2. เปนแหลงเรียนรู 

ฝกทักษะและประสบการณใหกับ นักเรียน – นักศึกษา  

 6.2 เชิงปริมาณ :  1. ดูแลบํารุงรักษาสวนปาลมนํ้ามัน จํานวน  2,200  ตน2. เปนแหลงฝกทักษะและประสบการณ  

แกนักเรียนนักศึกษา จํานวน  100 คน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ....................................... 

  - คาครุภัณฑ .....................25,000......................... บาท 

  - คาใชสอย ......................45,000........................ บาท 

                      รวมงบประมาณ   ......................70,000.....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ปุยปาลมใหญ 104 ถุง 1,053.85 บาท 109,600  

- ยากําจัดวัชพืช 12 แกลอน 750 บาท 9,000  

 



 
 

 

 

คาครุภัณฑ     

-เครื่องตัดหญา 1เครื่อง 8,900 8,900  

คาใชสอย     

-คาจาง ตัดปาลม 200,000กก. 00.90บาท 180,000  

คาตอบแทน     

-คาจางกําจัดวัชพืช 2,200 ตน 25บาท 55,000  

-คาจางใสปุย 90 กระสอบ 50บาท 4,500  

-คาจางตัดแตงทางปาลม 2,200 ตน 15บาท 33,000  

รวมงบประมาณ   400,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ดูแลปาลมนํ้ามัน อายุ 7-19 ป  จํานวน 2,200 ตน2. นักเรียน – นักศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะ

และประสบการณ ดานการปลูกปาลมนํ้ามัน 

   

 ผลลัพธ (Out comes):  1. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต  900,000 บาท   2. นักเรียน-นักศึกษา ได

ประสบการณ  การปลูกปาลมนํ้ามันจํานวน  100  คน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  

    ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายนิรันดร บุญชัด) 

โครงการงานฟารมทุงหญารวมปาลมน้ํามัน (แปลงใหม) 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายอานันท  วรกิจ  , นายภัสดี  ชูสุวรรณ  , นายนิรันดร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.............................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.....6................................................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2.6........................ ตัวบงชี.้...2.2,2.3,6.4............................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยใหมีการเรียนการสอน วิชาชีพดานการเกษตร  ในระดับ ปวช.  ปวส.  โดยเนนใหนักเรียนนักศึกษาเปน

ศูนยกลาง  ดังน้ันจึงตองมีโครงการไวรองรับ  เพื่อใหนักเรียนนักศึกษา  ไดฝกทักษะและประสบการณ  สามารถนําไปประกอบ

อาชีพได  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนแหลงเรียนรู ของนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรไดฝกทักษะและประสบการณในการปลูกปาลมแปลง

ใหม 



 
 

 

 

 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามันของวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มในอนาคต 

 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. เปนแหลงเรียนรู แกนักเรียน – นักศึกษา  และเกษตรกรที่สนใจ  2. ดูแลรักษาตนปาลมใหได

ขนาดตามอายุ  ไดมาตรฐาน 

 6.2 เชิงปริมาณ :  1. นักเรียน-นักศึกษา  และเกษตรกรมีความรู  ประสบการณ จํานวน  100 คน2.ปลูกปาลมนํ้ามัน

20ไรจํานวน400ตน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ........................................ 

  - คาวัสดุ  .....................53,500......................... บาท 

  - คาใชสอย......................24,000....................... บาท 

                      รวมงบประมาณ  ................... 153,500.........  บาท 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ปุยปาลมเล็ก 5ถุง 1,100 บาท 5,500  

-พันธุปาลม 400ตน 120 บาท 48,000  

คาใชสอย     

คาปรับปรุงพื้นที่ 20ไร 3,800 บาท 76,000  

คาตอบแทน     

-คาจางกําจัดวัชพืช 20x2ไร 400บาท 16,000 ปละ2ครั้ง 

-คาจางปลูก 400 ตน 20บาท 8,000  

รวมงบประมาณ 153,500  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ปลูกปาลมนํ้ามันในพื้นที่20ไร ไดปาลมนํ้ามัน  จํานวน 400ตน2. นักเรียน – นักศึกษา ฝก

ปฏิบัติ ทักษะและประสบการณ ดานการปลูกปาลมนํ้ามัน   

 ผลลัพธ (Out comes): 1.วิทยาลัยมีสวนปาลมนํามันคุณภาพดีเพี่มขึ้น20ไรจํานวน400ตน 2. นักเรียน-นักศึกษา ได

ประสบการณ  การปลูกปาลมนํ้ามันจํานวน  100  คน 



 
 

 

 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปโครงการ/สผ1 , สผ2 

              ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

  (นายนิรันดร บุญชัด) 

โครงการงานฟารมทุงหญารวมปาลมน้ํามัน (ปลูกทดแทน) 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายอานันท  วรกิจ  , นายภัสดี  ชูสุวรรณ  , นายนิรันดร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ.............................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.....6............................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2.6........................ ตัวบงชี.้...2.2,2.3,6.4............................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยวิทยาลัยมีปาลมนํ้ามันที่มีอายุมาก ลําตนสูงยากตอการเก็บเก่ียวผลผลิตจํานวน1 แปลง ในพื้นที่ 20ไรเพื่อลด

ปญหาดังกลาวจึงไดทําโครงการเพื่อปลูกทดแทนใหเปนปาลมใหมที่งายตอการเก็บเก่ียวผลผลิตและใชเปนแปลงฝกทักษะดาน

การปลูกปาลมทดแทนในแปลงปาลมเกาของนักศึกษาในวิทยาลัย  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนแหลงเรียนรู ของนักเรียน – นักศึกษา และเกษตรกรไดฝกทักษะและประสบการณในการปลูกปาลม

ทดแทน 

 2. เพื่อเพิ่มผลผลิตปาลมนํ้ามันของวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มในอนาคต 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. เปนแหลงเรียนรู แกนักเรียน – นักศึกษา  และเกษตรกรที่สนใจ  2. ดูแลรักษาตนปาลมใหได

ขนาดตามอายุ  ไดมาตรฐาน 

 6.2 เชิงปริมาณ :  1. นักเรียน-นักศึกษา  และเกษตรกรมีความรู  ประสบการณ จํานวน  100 คน 2.ปลูกปาลมนํ้ามัน

20ไรจํานวน400ตน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

- คาวัสดุ  .......................53,500....................... บาท 

  - คาตอบแทน .....................24,000......................... บาท 

               รวมงบประมาณ   ............... 77,500  ...................  บาท  

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ปุยปาลมเล็ก 5ถุง 1,100 บาท 5,500  

-พันธุปาลม 400ตน 120 บาท 48,000  

คาตอบแทน     

-คาจางกําจัดวัชพืช 20x2 ไร 400บาท 16,000 ปละ2ครั้ง 

-คาจางปลูก 400 ตน 20บาท 8,000  

รวมงบประมาณ 77,500  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ปลูกปาลมนํ้ามันในพื้นที่20ไร ไดปาลมนํ้ามัน  จํานวน 400 ตน 2. นักเรียน – นักศึกษา ฝก

ปฏิบัติ ทักษะและประสบการณ ดานการปลูกปาลมนํ้ามัน   

 ผลลัพธ (Out comes):  1. วิทยาลัยมีสวนปาลมนํามันคุณภาพดีเพี่มขึ้น20ไรจํานวน400ตน 2. นักเรียน-นักศึกษา 

ไดประสบการณ  การปลูกปาลมนํ้ามันจํานวน  100  คน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปโครงการ/สผ1 , สผ2 

                     ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายนิรันดร บุญชัด) 

โครงการงานฟารมสุกร 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายนิรันดร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3............................................................................................................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6.................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.....2............................... ตัวบงชี.้...2.2,2.3.................................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณ และมีทักษะในการ

ทํางานตลอดจนเนนใหครูจัดการเรียนการสอนแบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  ดังน้ัน แผนกวิชาสัตวศาสตร  มี



 
 

 

 

โครงการงานฟารมสุกร  ไวฝกทักษะ บวกประสบการณที่แทจริงใหกับนักศึกษา  ใหสามารถนําความรูและประสบการณไปใชใน

การประกอบอาชีพตอไป  

 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาฝกทักษะ และประสบการณในการเล้ียงสุกร 

 2. เพื่อเปนฟารมสาธิตใหแกนักศึกษา อศ.กช. และเกษตรผูสนใจ 

 3. เพื่อเปนรายไดของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. มีฟารมสุกรที่ไดมาตรฐาน  2.สามารถใชเปนส่ือในการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณในการเล้ียงสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. ฝกทักษะการเล้ียงสุกรใหนักศึกษาจํานวน 6 คน2. ผลผลิตไดจํานวน 50  ตัว 

7. สถานที่ดําเนินการ  ฟารมสุกร  แผนกวิชาสัตวศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ...................................... 

  - คาวัสดุ  200,000  บาท 

  รวมงบประมาณ  200,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-อาหารสุกร  901 50 ถุง 590 29,500  

-อาหารสุกร  902 100 ถุง 460 46,000  

-อาหารสุกร  903 100 ถุง 440 44,000  

-อาหารสุกร  905 45 ถุง 480 21,600  

-แมสุกร  2 สายเลือด 4 ตัว 12,000 48,000  

-คาเวชภัณฑ 7 ชุด 10,900 10,900  



 
 

 

 

รวมงบประมาณ                  200,000         บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  1. ฝกทักทักษะการเล้ียงสุกรใหกับนักศึกษาจํานวน 7 คน   2. ผสมลูกสุกรไดจํานวน  50 ตัว 

 3. ผสมสุกรขุนได 30 ตัว   4. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต  300,000  บาท  

 ผลลัพธ (Out comes): 1. มีฟารมสุกรที่ไดมาตรฐาน เพื่อฝกนักศึกษาและเกษตรกร   2. สามารถใชเปนส่ือในการ

เรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณ  3. เปนฟารมสาธิตใหนักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ  4. วิทยาลัยมีรายได

จากการจําหนายผลผลิต  300,000  บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ.1 , สผ.2 

   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (นายนิรันดร  บุญชัด) 

โครงการเล้ียงไกไขแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายวิชัย  ศรีจรัส…/งานฟารม 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน มิติที่ 2. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา /

เสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา.......................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..1,10,13....3..................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2,5............................. ตัวบงชี้.....2.5,5.1…………………………...................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากอาชีพการเล้ียงไกในปจจุบันไดจัดทําในระบบเชิงพาณิชย โดยใชไกลูกผสม เพื่อการคาและเล้ียงไกในระบบปด 

ซ่ึงใชตนทุนสูงมาก ทําใหเกษตรกรที่ตองการเล้ียงไกไขแบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือการเกษตรแบบผสมผสานไมสามารถเล้ียงไก

ไขไดเลย แผนกวิชาสัตวศาสตรจึงไดจัดทําโครงการน้ีขึ้นมา โดยใชพันธุไกที่สามารถเล้ียงในระบบปลอยลานได  เพื่อศึกษาขอมูล

ทางดานวิชาการและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเปนแนวทางใหกับนักศึกษาและเกษตรผูที่สนใจนําไปประยุกตใช ในการประกอบ

อาชีพตอไป  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาดวยการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน

อาชีวศึกษาตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถานศึกษา 

 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบPBL โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝก

ประสบการณงานอาชีพ 



 
 

 

 

 3. เพื่อใหครูไดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตามสภาพจริง 

 4. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพและมีความม่ันใจในการออกไปประกอบอาชีพ 

 5. เพื่อใหวิทยาลัยมีแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษาและเกษตรกรที่สนใจนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

  1. นักศึกษาไดจัดทําโครงการวิชาชีพ และสรางองคความรู ไดอยางมีคุณภาพ 

  2. การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น 

  3. สามารถสรางแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยใหกับนักศึกษาและเกษตรกรผูสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ 

  1. เล้ียงลูกไกพันธุโรดไอรแลนดเรด  จํานวน 200 ตัว 

  2. เล้ียงไกรุนคละเพศ จํานวน  100  ตัว 

  3. นักศึกษาสาขาสัตวศาสตรไดศึกษาเรียนรูและฝกประสบการณดานอาชีพ จํานวน  10  คน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ   100,000  บาท 

  รวมงบประมาณ   100,000   บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

ลูกไกโรดไอรแลนดเรด 200 20 4,000  

-อาหารไก 204 กระสอบ 470.59 96,000  

รวมงบประมาณ 100,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  

  1. นักศึกษาและเกษตรกรหรือผูที่สนใจไดศึกษาเรียนรูการเล้ียงไกไขแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. นักศึกษาไดจัดทําโครงการวิชาชีพตามรูปแบบการเรียน PBL และสรางองคความรูไดอยางคุณภาพ 



 
 

 

 

 ผลลัพธ (Out comes):  

  1. นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียนรู สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได 

  2. มีแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัย 

  3. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิตประมาณ 110,000  บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

  สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

 

   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายวิชัย  ศรีจรัส) 

โครงการเล้ียงโคเนื้อ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวสุมิตรา สําเภาผล นายภัสดี  ชูสุวรรณและนายอานันท วรกิจ  

แผนกวิชาสัตวศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่   3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่   6  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ ..2......   ตัวบงชี้ 2.2, 2.3, 6.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)โครงการเล้ียงโคเน้ือ จัดทําขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร  ในกลุมวิชาที่เก่ียวของกับการผลิตสัตวใหญ  โดยนํามาบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5. วัตถุประสงค   

 1.เพื่อเปนแหลงเรียนรูการผลิตสัตวใหญของนักศึกษาในแผนกวิชาสัตวศาสตรและเกษตรกรโดยทั่วไป 

 2.เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร    โดยนํามาบูรณาการตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6. เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

  1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเน้ือของวิทยาลัยจํานวน 5 ตัว 

  2.นักศึกษาสามารถเรียนรูกระบวนการผลิตโคเน้ือ จํานวน 14 คน 

  3.บริการความรูเก่ียวกับการเล้ียงโคใหกับเกษตรกรผูสนใจ จํานวน 15 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเน้ือของวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.นักศึกษาสามารถเรียนรูกระบวนการผลิตโคเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.สามารถบริการความรูเก่ียวกับการเล้ียงโคใหกับเกษตรกรผูสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  .....................15,000.......................... บาท 

          รวมงบประมาณ   ......................15,000.....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการงานฟารมโคเน้ือ 

รายการ จํานวนที่ตองการ 

(หนวย) 

ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.กากปาลม 1,000 ก.ก. 3.90 3,900  

2หญาแหง 100 ฟอน 90 9,000  

3.ยาเห็บ 5 ขวด 200 1,000  

4.เชือกไนลอน 5 ก.ก. 50 250  

5.ยาปฏิชีวนะ 2 200 400  

6.ยาฆาหนอน 3 150 450  

รวมเงินทั้งส้ิน 15,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

ประมาณการรายรับ 18,000บาท 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

10.1  ผลผลิต (Out  puts)  

  1.ปรับปรุงและพัฒนาโคเน้ือของวิทยาลัยไดจํานวน5ตัว 

  2.นักศึกษาสามารถเรียนรูกระบวนการผลิตโคเน้ือ 

  3.ใหบริการความรูเก่ียวกับการเล้ียงโคใหกับเกษตรกรผูสนใจ 



 
 

 

 

 10.2  ผลลัพธ (Out  comes)  

  1.จําหนายโคเน้ือได เปนเงิน 18,000 บาท 

  2.นักศึกษาสามารถเรียนรูกระบวนการผลิตโคเน้ือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.ใหบริการความรูเก่ียวกับการเล้ียงโคใหกับเกษตรกรผูสนใจไดอยางมีคุณภาพ 

11.การประเมินผล 

 1. จากการเรียนของนักศึกษา 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

 

             ลงชื่อ ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (นายอานันท วรกิจ) 

โครงการเล้ียงไกพื้นเมือง 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสัตวศาสตร    

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ. ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพผูเรียน มิติที่ 2. สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา /

เสริมสรางสถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา...2....................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..6..................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่....2,6............................. ตัวบงชี้..... 2.2, 2.3, 6.4........................ 

4. หลักการและเหตุผล  

(บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)เ น่ืองไกพื้นเมืองเปนสัตวปกที่ เ ล้ียงงาย  มีความทนทานตอ

สภาพแวดลอม  หากินไดเองในธรรมชาติ  อัตราการเจริญเติบโตคอนขางต่ํา  แตถาหากไดมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุโดยการ

คัดเลือก จะใหผลผลิตดี   ราคาจําหนายสูง   

5. วัตถุประสงค  

 1.เพื่อใหสามารถปฏิบัติการผลิตสัตวอยางมีระบบโดยการวางแผนดําเนินงานแกไขปญหาในการผลิต การจัดการหลัง

การผลิตเพื่อยังชีพและการจําหนาย 

 2.เพื่อพัฒนาสายพันธุไกพื้นเมืองใหมีความเหมาะสมกับสภาพการเล้ียงในทองถิ่น โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

6. เปาหมาย   

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  1.เพื่อพัฒนาสายพันธุไกพื้นเมือง  1สายพันธุ 

  2.เพื่อผลิตไกพื้นเมืองจําหนาย จํานวน 100  ตัว 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  1. ประสานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ  สถานศึกษา เอกชน 

สถานประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

 

  2.ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.จําหนายไกพื้นเมืองได  100 ตัว เปนเงิน 7,000 บาท 

  4. สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่นไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  .......................5,000.......................... บาท 

  รวมงบประมาณ   ......................5,000.....................  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการเล้ียงไกพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 10.1  ผลผลิต(Out puts) 

  1.นักเรียนไดฝกทักษะการเล้ียงไกพื้นเมือง 

  2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตสัตวมีความคิดริเริ่ม  สรางสรรคความรับผิดชอบ  ขยันและอดทน 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ลูกไกพื้นเมือง 100 ตัว 10.74 1,074  

2.อาหารไกเน้ือระยะที่ 1 4 กระสอบ 490 1,960  

3.อาหารไกเน้ือระยะที2่ 4กระสอบ 480 1,920  

5.วัคซีนฝดาษไก 1 ขวด 14 14  

6.วัคซีนหลอดลมอักเสบ 1ขวด 7 7  

7.วัคซีนอหิวาตไก 1ขวด 25 25  

8.อวนก้ันคอกไก     

รวมเงินทั้งส้ิน 5,000  



 
 

 

 

  3.ผลิตและคัดเลือกไกพื้นเมือง 1 สายพันธุ 

  4.ผลิตไกพื้นเมืองจําหนาย 100 ตัว  

 10.2  ผลลัพธ(Out comes)  

  1.นักเรียนนักศึกษาไดศึกษาเรียนรู  การผลิตไกพื้นเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  2.ใหบริการความรูเกษตรกรผูสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  3.มีรายได   8,000 บาท 

 

11.การประเมินผล 

 1. จากการเรียนของนักศึกษา 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

 

 

     ลงชื่อ ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายวิสุทธ์ิ เพ็งงาน) 

โครงการงานฟารมสุกรเชิงธุรกิจ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายภัสดี  ชูสุวรรณ นางสาวสุมิตรา  สําเภาพล 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..................................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่............................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบงชี้...................................................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุงเนนใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกประสบการณ และมีทักษะในการ

ทํางานตลอดจนเนนใหครูจัดการเรียนการสอนแบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  ดังน้ัน แผนกวิชาสัตวศาสตร  มี

โครงการงานฟารมสุกรเชิงธุรกิจ  ไวฝกทักษะ ประสบการณที่แทจริงใหกับนักศึกษา  ใหสามารถนําความรูและประสบการณไป

ใชในการประกอบอาชีพตอไป  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาฝกทักษะ และประสบการณในการเล้ียงสุกรเชิงธุรกิจ 

 2. เพื่อเปนฟารมสาธิตใหแกนักศึกษา และเกษตรผูสนใจ 

 3. เพื่อเปนรายไดของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 



 
 

 

 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  1. มีฟารมสุกรที่ไดมาตรฐาน  2.สามารถใชเปนส่ือในการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะและ

ประสบการณในการเล้ียงสุกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. ฝกทักษะการเล้ียงสุกรเชิงธุรกิจใหนักศึกษาในแผนกสัตวศาสตรจํานวน 11คน2.ผลิตสุกรขุนได

จํานวน 550  ตัว 

7. สถานที่ดําเนินการ  ฟารมสุกร  แผนกวิชาสัตวศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

-ไมใชงบประมาณ- 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  1. ฝกทักทักษะการเล้ียงสุกรใหกับนักศึกษาจํานวน 11 คน   2. ผลิตสุกรขุนไดจํานวน  550 

ตัว 3. ผสมสุกรขุนได 30 ตัว   4. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต  250,000  บาท  

 ผลลัพธ (Out comes): 1. มีฟารมสุกรที่ไดมาตรฐาน เพื่อฝกนักศึกษาและเกษตรกร   2. สามารถใชเปนส่ือในการ

เรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะและประสบการณ  3. เปนฟารมสาธิตใหนักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจ  4. วิทยาลัยมีรายได

จากการจําหนายผลผลิต  250,000  บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ.1 , สผ.2 

   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

             (นายภัสดี ชูสุวรรณ) 

โครงการผลิตไมประดับ  

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายยุทธนา  สุขจิรัง/แผนกวิชาพืชศาสตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 



 
 

 

 

      โครงการตามภาระงานประจํา(โครงการตอเน่ือง) 

    โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....3.............................................................................................................. 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....6....................................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..................2,3.................... ตัวบงชี้.........2.2,2.3,3.2....................................... 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส. ไดมุงเนนใหนักเรียน – นักศึกษา ไดฝกทักษะประสบการณ และมีทักษะ

ในการทํางานตลอดจนเนนใหครูจัดการเรียนการสอน แบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  ดังน้ันแผนกวิชา                

พืชศาสตรมีโครงการงานฟารมไวรองรับ  เพื่อฝกทักษะและประสบการณที่แทจริง  เพื่อนําไปประกอบอาชีพได  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะ และประสบการณ ในการผลิตไมประดับ 

2. เปนฟารมสาธิตใหเกษตรกรที่สนใจ 

3. เพื่อเปนรายไดของวิทยาลัย 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : 1. มีฟารมไมประดับพันธุดี  จํานวน 500 กระถาง  2. ใชเปนส่ือในการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงปริมาณ : 1. นักศึกษามีความรูและประสบการณ จํานวน 100 คน  2. ตกแตงสถานที่ จํานวน 500 กระถาง  

3. มีรายไดจากการจําหนาย 50,000 บาท  

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ 

  - คาวัสดุ   50,000  บาท 



 
 

 

 

  รวมงบประมาณ               50,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- พลาสติกใส 2  มวน 1,550 บาท 3,100  

- ซาแลนด 3 มวน 1,500 บาท 4,500  

- กาบมะพราวสับ 150 กระสอบ 40 บาท 6,000  

- ปุยคอก 100 กระสอบ 50 บาท 5,000  

- ปุยเม็ด 12 กลอง 150 บาท 1,800  

- กระถางพลาสติก 96 ใบ 100  บาท 9,600  

- พันธุไมประดับ 100 กระถาง 100  บาท 10,000  

- พันธุไมดอก 100  กระถาง 100  บาท 10,000  

รวมงบประมาณ   50,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): 1. ขยายพันธไมประดับ จํานวน 500 กระถาง  2. ฝกทักษะใหนักเรียน – นักศึกษา และ

เกษตรกรสนใจ  100 คน  3. มีรายไดจากการจําหนายผลผลิต  50,000 บาท  

 ผลลัพธ (Out comes):  1. สามารถดูแลรักษาไมประดับ ใหเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ 2. วิทยาลัยมีรายได

จากการจําหนายผลผลิต 50,000 บาท 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สผ1  , สผ2 

     ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

โครงการเล้ียงปลาน้ําจืดจําหนาย 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายพงศา  กสิบาลแผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

                           โครงการตามภาระงานประจํา 

                           โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่2-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบงชี้ 1.1, 1.3, 2.3 



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปลานํ้าจืดบางชนิดไดรับความนิยมบริโภค ไดแก ปลาดุก ซ่ึงเปนปลาที่เล้ียงงาย โตเร็ว ตลาดมีความตองการสูง 

สามารถเล้ียงจําหนายเปนรายได และฝกทักษะประสบการณเก่ียวกับการเล้ียงปลานํ้าจืดของนักศกึษาและเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค 

1. เปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะและประสบการณของนักศึกษาเก่ียวกับการเล้ียงปลานํ้าจืด 

2. เปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะและประสบการณของเกษตรกรเก่ียวกับการเล้ียงปลานํ้าจืด 

6. เปาหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ :ปลาดุกขนาดตลาด จํานวน 226 ก.ก.  

6.2 เชิงคุณภาพ : มีพันธุปลานํ้าจืดขนาดตลาดตองการ 

7. สถานที่ดําเนินการโรงเพาะฟกปลานํ้าจืด ฟารมปลานํ้าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อ่ืนๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ...................................10,000.................................. บาท 

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

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

  - ลูกปลาดุก 1,000 ตัว 1.35 1,350  

 - อาหารปลาดุก 17 กระสอบ 500 8,500  

 - เกลือหยาบ 1 กระสอบ 150 150  

รวมงบประมาณ 10,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 ปลาดุก จํานวน 226 ก.ก.ๆละ 60 บาท เปนเงิน 13,560 บาท 

 10.2ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน 



 
 

 

 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจําเดือนและสรุปผลโครงการ 

      ลงชื่อ.......................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                (นายพงศา  กสิบาล) 

โครงการเล้ียงพอแมพันธุปลาน้ําจืด 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียม/แผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที2่-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบงช้ี 1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเพาะพันธุปลามีความจําเปนตองเตรียมความพรอม โดยการดูแลพอแมพันธุปลาชนิดตางๆในแผนกวิชาประมงใหมี

ความพรอม สามารถใชเพาะขยายพันธุในโอกาสตอไป  

5. วัตถุประสงค 

1. เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับพันธุปลานํ้าจืด 

2. เตรียมปลาเพื่อเพาะขยายพันธุ 

3. ฝกทักษะและประสบการณแกนักศึกษา 

6. เปาหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ :พอแมพันธุปลา จํานวน 500 กก.  

6.2 เชิงคุณภาพ : มีพันธุปลาที่พรอมสําหรับการเพาะพันธุ 

7. สถานที่ดําเนินการ ฟารมปลานํ้าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนนิโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนุน  บกศ. อ่ืนๆ.......................................................... 

  - คาวัสด ุ ...........................................20,000......................... บาท 

  รวมงบประมาณ .....................20,000..............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนนิโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสด ุ     

- อาหารปลาดุกเบอร 1 13 กระสอบ 500 6,500  

- อาหารปลาดุกเบอร 3 30 กระสอบ 450 13,500  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 พอแมพันธุปลาที่พรอมสําหรับการเพาะพันธุ จํานวน 300 กก. 

 10.2 พอแมพันธุปลาที่พรอมสําหรับการเพาะพันธุ 

 10.3นักศึกษาไดฝกประสบการณการเพาะขยายพันธุปลา 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจําเดือนและสรุปผลโครงการ 

       

      ลงชื่อ……………………………………….ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                     (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

โครงการอนุบาลลูกปลาดุกจําหนาย 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายสรายุทธ  สุทธิเนียมแผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที2่-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบงช้ี 1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปลาดุกบิ๊กอุยเปนปลานํ้าจืดที่ไดรับความนิยมเล้ียงกันมาก ซ่ึงเปนปลาที่เล้ียงงาย โตเร็ว ตลาดมีความตองการสูง 

สามารถเล้ียงจําหนายเปนรายได และฝกทักษะประสบการณเก่ียวกับการอนุบาลลุกปลานํ้าจืดของนักศึกษาและเกษตรกร 

5. วัตถุประสงค 



 
 

 

 

1. เปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะและประสบการณของนักศึกษาเก่ียวกับการอนุบาลปลานํ้าจืด 

2. เปนแหลงเรียนรู ฝกทักษะและประสบการณของเกษตรกรเก่ียวกับการอนุบาลปลานํ้าจืด 

6. เปาหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ :ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จํานวน 30,000 ตัว  

6.2 เชิงคุณภาพ : พันธุลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคุณภาพพรอมจําหนาย 

7. สถานที่ดําเนินการ โรงเพาะฟกปลานํ้าจืดแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อ่ืนๆ........................... 

  - คาวัสดุ ......................................20,000................................ บาท 

   รวมงบประมาณ ..................... 20,000..............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

  - พันธุลูกปลาดุกบิ๊กอุย 20,000 ตัว 0.75 15,000  

  - อาหารปลาดุกเบอร 1 4 กระสอบ 490 1,960  

  - ถุงพลาสติกขนาด 25*30 น้ิว 4ก.ก. 200 800  

  - สายยางรัดปากถุง 1 ก.ก. 200 200  

  - ออกซิเจน 3 ถัง 200 600  

  - สวิง 5 อัน 150 750  

  - ตะกราพลาสติก 10 ใบ 69 690  



 
 

 

 

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 ลูกปลาดุกบิ๊กอุย จํานวน 20,000ตัวละ 1.35 บาท เปนเงิน 27,000 บาท 

 10.2 ลูกพันธุปลาดุกบิ๊กอุยที่มีคุณภาพพรอมจําหนาย 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลโครงการประจําเดือนและสรุปผลโครงการ 

 

      ลงชื่อ.............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                        (นายสรายุทธ  สุทธิเนียม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

โครงการสอน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการผลิตอาหารสัตวน้ําสําเร็จรูปเพื่อการทดลอง 

 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายธํามรงค  ตันภิบาล  แผนกวิชาประมง  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 

- สนองพันธกิจของ วิทยาลัย. คือ ขอ1,4 จัดการศึกษาวิชาชีพ ผูเรียนคิดเปนทําเปนแกปญหาเปน  

ประกอบอาชีพได 

- สนองพันธกิจของ อศจ.พังงา  คือการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 



 
 

 

 

- สนองยุทธศาสตรของสอศ. คือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง และเรียนรูจาก 

ประสบการณจริง  

- สนองเปาประสงคของ สอศ. ดาน การจัดการเรียนการสอนและดานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ 

ส่ิงประดิษฐ 

- สนองเปากลยุทธของ สอศ. คือการจัดการเรียนการสอน มุงเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2 

ขอ 2.1 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา  

   4) การวิจัยและพัฒนา : ผลการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่/ตัวบงช้ี 

  มาตรฐานที่ 2 ทุกตัวตัวบงชี้  ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน 

สําคัญ และสงเสริมประสบการณจริงอยางหลากหลาย  เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียน   เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตาม

สมรรถนะอาชีพ 

  มาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงิน และงบประมาณ 

  มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัยของครู   
 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการเรียนรูในปการศึกษาน้ี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา มีนโยบายใหครูจัดการเรียนการสอนแบบ 

Project  Base  Learning  โดยบูรณาการองคความรูจากเรียนการสอนในรายวิชาโครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  การผลิตอาหาร

สัตวนํ้า  สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา โดยมีจํานวนชั่วโมงเรียน 18 ชั่วโมงตอสัปดาห  ศึกษาคนควา

ดวยตนเอง  5 ชั่วโมงตอสัปดาห ทั้งน้ีเพื่อใหผูสอนและผูเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบท 

ของรายวิชาตางๆ  ซ่ึงมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ในการเรียนภาคทฤษฎี  ผูสอนมีความจําเปน ตองจัดกิจกรรม  โครงการ  

เตรียมส่ือการสอน เชนส่ือการเรียน ใบความรู  ใบงาน  และแบบทดสอบ  สวนการเรียนในภาคปฏิบัติ  ผูสอนตองเตรียม ใบ

ความรู  ส่ือการสอน  ตัวอยางสัตวนํ้า  วัสดุ  และเอกสารอ่ืนๆ  เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษามี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีโดยอาศัยการทําโครงการการประกอบการจัดการเรียนการสอน  
 

5. วัตถุประสงค 

เพื่อจัดหาวัสดุ สําหรับจัดการเรียนรู ในการสอนการเรียนการสอนแบบ PBL สําหรับจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2559 

 

 

6. เปาหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ :ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ในรายวิชาที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่สอน จํานวน 4 

รายวิชาผูเรียน จํานวน 12 ราย ตามรายชื่อจากงานทะเบียน ที่ลงทะเบียนเรียน  ไดมีวัสดุที่จําเปนตอการเรียน  อยางเหมาะสม 

6.2เชิงคุณภาพ : ผูสอนและผูเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดสอดคลองตามแผนการ 

จัดการเรียนรู และกําหนดการสอน ในรายวิชาโครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  การผลิตอาหารสัตวนํ้า  สถิติและการวางแผนการ

ทดลอง และชีววิทยาของปลา 
  



 
 

 

 

7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ม.ค. 2560-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 เสนอโครงการเพื่อ

พิจารณา 

            

2 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  8,750 บาท 

  รวมงบประมาณ   8,750 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ   

1.  ตัวอยางปลาคละชนิด 5ก.ก. 200 1,000  

2. ปลากะพงขาว ขนาด 1 น้ิว 500 ตัว 2 1,000  

3. กากถั่วเหลือง 10ก.ก. 25 250  

4. ปลาปน 10ก.ก. 35 350  

5. กากกุง 5ก.ก. 20 100  

6. ขาวโพดอาหารสัตว 5ก.ก. 20 100  

8. ปลายขาว 5ก.ก. 25 125  

9. วิตามินรวม 1ก.ก. 800 800  

10. แรธาตุรวม 1ก.ก. 800 800  

11. นํ้ามันปลา 1 แกลลอน 500 500  

12. วิตามินซี 1ก.ก. 500 500  

13. นํ้ามันถั่วเหลือง 1  ลิตร 55 55  

14. เกลือหยาบ(ถุงละ 10ก.ก.)           2 ถุง 60 120  

15. ตะแกรงอบอาหารปลา   6 อัน 150 900  

16.  เครื่องคิดเลข fx 350 MS 2เครื่อง 675 1,350  

17.  คาถายเอกสารและเขาเลม 10 เลม 80 800  

รวมงบประมาณ 8,750บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 



 
 

 

 

 10.1มีวัสดุเพื่อใชในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  การ

ผลิตอาหารสัตวนํ้า  สถิติและการวางแผนการทดลอง และชีววิทยาของปลา 

 10.2ผูสอนและผูเรียน สามารถจัดการเรียนรูไดตามแผนการจัดการเรียนการสอน 
 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานผลการดําเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ที่เรียนวิชาการผลิตอาหารสัตวนํ้า 

 

 

     ลงชื่อ.........................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

            (นายธํามรงค  ตันภิบาล) 

 

โครงการสอนวิชาการเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผดิชอบ นายพงศา  กสิบาล       

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่1,2,5 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่1-2  ตัวบงช้ี1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนปจจุบัน สถาบันการศึกษาไดเนนใหนักเรียนนักศึกษา ไดมีโอกาสในการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงเปน

การเรียนการสอนแบบ PBL ดังน้ันเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเล้ียงปลาสวยงามและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของรายวิชา ตลอดจนเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป  

 2. เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอนแบบ PBL   

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ :นักศึกษาจํานวน 12 คนไดเรียนรูในการเพาะขยายพันธุปลาสวยงาม 

6.2 เชิงคุณภาพ :นักศึกษามีความรูและประสบการณสามารถเพาะขยายพันธุปลาและประกอบตูปลาได 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ........................... 

  - คาวัสดุ ...................8,750................... บาท 

  รวมงบประมาณ ..................... 8,750.......  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ปลาทอง 3คู 500 1,500  

2. ปลาคารฟ 2คู 1,000 2,000  

3. อาหารปลา 2 ถุง 490 980  

4.ปลากระดี ่ 40 ตัว 50 1,200  

5. ยาปฏิชีวนะ  1 กระปอง 500 500  

6. เชือกฟาง 5 มวน 20 100  

7. สวิง 5 อัน 120 600  

8. สวิง 4 อัน 50 200  

9. หัวทราย 40 หัว 10 400  

10. สายยางแอรปม 1 มวน 250 250  

11. ตัวปรับลม 50 ตัว 3 150  

12. นํ้ายาปรับสภาพนํ้า 6 ขวด 100 600  

13. แปรงขัดพื้น 9 อัน 30 270  

รวมงบประมาณ 8,750บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

     10.1.นักศึกษาจํานวน 12 คนไดเรียนรูในการเพาะขยายพันธุปลาสวยงาม 

     10.2นักศึกษามีความรูในการเพาะขยายพันธุปลาสวยงามและประกอบตูปลาได ครอบคลุมตามจุดประสงครายวิชา 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     รายงานจากผลการดําเนินงานของโครงการเม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

 

      ลงชื่อ  ................................. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                 (นายพงศา  กสิบาล) 

 



 
 

 

 

โครงการสอนวิชา โรคสัตวน้ํา การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจและวัสดุสํานักงานแผนกวิชาประมง 

 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนียมแผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที2่-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่1-2  ตัวบงช้ี1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ นักศึกษามีความรู ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ

ดานวิชาชีพจริง จําเปนตองจัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน รายงานและสรุปผล 

เพื่อเปนการฝกใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

5. วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะและปฏิบัติจริงเพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

2. เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีวัสดุเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน 

3. เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตออาชีพประมง 

6. เปาหมาย 

 6.1เชิงปริมาณ : นักศึกษา สาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้ามีความรูและมีทักษะดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและการจัดการใน

ดานตางๆ ที่เก่ียวของ  รวมจํานวน  12คน      

6.2 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้ามีทักษะในการเพาะพันธุและเล้ียงสัตวนํ้าได 

- นักศึกษาสาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้าสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการเรียนไปประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพได 

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ......................13,750......................................... บาท 

  รวมงบประมาณ ...............13,750.................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่

ตองการ 

ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

วัสดุสํานักงาน     

  - ตลับหมึก hp 85 A 1 ตลับ 2,590 2,590  

  - ตลับหมึก Epson 141 1 ชุด 1,350 1,350  

  - หมึกเติม EpsonL 210 1 ชุด 1,200 1,200  

วัสดุสอน     

  - ยาเหลือง 10 ซอง 50 500  

  - ยากําจัดพยาธิภายนอก 1 กระปอง 150 150  

  - ยารักษาโรคจุดขาว 1 ขวด 180 180  

  - ฟอรมาลิน 1 แกลลอน 510 510  

  - เกลือสําหรับปองกันโรค 5 ถุง 26 130  

  - แอลกอฮอล 1 ขวด 95 95  

  - สวิงขนาดเล็ก 5 อัน 65 325  

  - สวิงขนาดกลาง 5 อัน 85 425  

  - นํ้ายาลางจานทีโพลล 4ถุง 35 140  

  - สก็อตไบรท 2โหล 180 360  

  - ขวดโหล 6 ขวด 245 1,470  

  - นํ้ายาบัฟเฟอร 7 1 ขวด 700 700  

  - พอแมพันธุปลากัด 6 คู 200 1,200  

  - อาหารปลาขนาดเล็ก 10 ถุง 80 800  

  - อาหารปลาขนาดกลาง 10 ถุง 60 600  

  - ปุยเคมี 2 ก.ก. 25 50  

  - มูลไก 2 กระสอบ 50 100  

  - ปูนขาว 3 ถุง 25 75  

  - คาถายเอกสารพรอมเขาเลม 10 ชุด 80 800  

รวมงบประมาณ 13,750             บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 



 
 

 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

     10.1 มีวัสดุเพื่อใชในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ การวิเคราะหคุณภาพนํ้า โรค

สัตวนํ้า และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ    

     10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

     รายงานสรุปผลการดําเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 

 

      ลงชื่อ...................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                     (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

โครงการสอนวิชา โรคสัตวน้ํา การเพาะเล้ียงสัตวน้ําเศรษฐกิจและวัสดุสํานักงานแผนกวิชาประมง 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางศุลีมาศ  สุทธิเนียมแผนกวิชาประมง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 2-4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 1-2  ตัวบงชี้ 1.1, 1.3, 2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพใหประสบผลสําเร็จ นักศึกษามีความรู ความสามารถ และมีทักษะประสบการณ

ดานวิชาชีพจริง จําเปนตองจัดกิจกรรมที่เนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน รายงานและสรุปผล 

เพื่อเปนการฝกใหคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะและปฏิบัติจริงเพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป 

2. เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษามีวัสดุเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพตอการเรียนการสอน 

           3. เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตออาชีพประมง 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงปริมาณ : - นักศึกษา สาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้ามีความรูและมีทักษะดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าและการจัดการใน

ดานตางๆ ที่เก่ียวของ  รวมจํานวน  12 คน      

6.2 เชิงคุณภาพ : - นักศึกษาสาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้ามีทักษะในการเพาะพันธุและเล้ียงสัตวนํ้าได 

                 - นักศึกษาสาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้าสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการเรียนไป

ประยุกตใชในการประกอบอาชีพได 

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 



 
 

 

 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช. ปวส.  อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ ......................13,750......................................... บาท 

  รวมงบประมาณ ...............13,750.................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่

ตองการ 

ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

วัสดุสํานักงาน     

  - ตลับหมึก hp 85 A 2 ตลับ 2,590 2,590  

  - ตลับหมึก Epson 141 1 ชุด 1,350 1,350  

  - หมึกเติม EpsonL 210 1 ชุด 1,200 1,200  

วัสดุสอน     

 - ยาเหลือง 10 ซอง 50 500  

  - ยากําจัดพยาธิภายนอก 1 กระปอง 150 150  

  - ยารักษาโรคจุดขาว 1 ขวด 180 180  

  - ฟอรมาลิน 1 แกลลอน 510 510  

  - เกลือสําหรับปองกันโรค 5 ถุง 26 130  

  - แอลกอฮอล 1 ขวด 95 95  

  - สวิงขนาดเล็ก 5 อัน 65 325  

  - สวิงขนาดกลาง 5 อัน 85 425  

  - นํ้ายาลางจานทีโพลล 4ถุง 35 140  

  - สก็อตไบรท 2โหล 180 360  

  - ขวดโหล 6 ขวด 245 1,470  

  - นํ้ายาบัฟเฟอร 7 1 ขวด 700 700  

  - พอแมพันธุปลากัด 6 คู 200 1,200  

  - อาหารปลาขนาดเล็ก 10 ถุง 80 800  

  - อาหารปลาขนาดกลาง 10 ถุง 60 600  



 
 

 

 

  - ปุยเคมี 2 ก.ก. 25 50  

  - มูลไก 2 กระสอบ 50 100  

  - ปูนขาว 3 ถุง 25 75  

  - คาถายเอกสารพรอมเขาเลม 10 ชุด 80 800  

รวมงบประมาณ 13,750             บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

       10.1 มีวัสดุเพื่อใชในการเรียนการสอน เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ การวิเคราะหคุณภาพนํ้า โรค

สัตวนํ้า และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าเศรษฐกิจ    

      10.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชองการจัดการเรียนการสอน 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานสรุปผลการดําเนินการ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 

 

      ลงชื่อ...................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                (นางศุลีมาศ  สุทธิเนียม) 

 

โครงการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายคํานวณ  แกวชวง  แผนกวิชาพืชศาสตร   

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2559  แผนกวิชาพืชศาสตร  ไดเปดสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสานบริบท

รายวิชามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีตองานการเกษตร และสมรรถนะรายวิชา  

จึงมีความจําเปนตองจัดการเรียนการสอนแบบ  PBL  และบูรณาการกับรายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร  สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

5. วัตถุประสงค 

            5.1  เพื่อเปนแปลงสาธิตการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

            5.2  เพื่อใชเปนแปลงฝกปฏิบัติงานในรายวิชาการเกษตรผสมผสาน    รายวิชาทักษะวิชาชีพเกษตร   

            5.3  เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา  และเกษตรกร 

6. เปาหมาย 



 
 

 

 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

6.1.1  นักศึกษาสามารถถายทอดความรูเก่ียวกับการปลูกพืชผสมผสานได 

                  6.1.2  นักศึกษาไดเรียนรูตามสภาพจริง 

6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1  มีแปลงสาธิตปลูกพืชผสมผสาน  จํานวน  1  แหลง 

               6.2.2  เปนแหลงเรียนรูแกนักศึกษาและเกษตรกรปละ  100  คน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................... 

   - คาวัสดุ       5,000               บาท 

  รวมงบประมาณ         5,000               บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ปุยคอก 60  กระสอบ  50 3,000  

2. ปุยสูตร 15-15 -15 2  กระสอบ 1,000 2,000  

รวมงบประมาณ 5,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

 10.1  มีแปลงสาธิตการปลูกพืชผสมผสาน  จํานวน  1  แหลง 

          10.2  สนับสนุนการเรียนการสอน  นักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส.  และเกษตรกรปละ  100  คน 

          10.3  แผนกวิชาพืชศาสตร มีแหลงเรียนรู  การปลูกพืชผสมผสาน  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 



 
 

 

 

 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

   ลงชื่อ ...............................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                       ( นายคํานวณ     แกวชวง)             

 

โครงการสอนรายวิชาหลักการสงเสริมการเกษตร 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายคํานวณ  แกวชวง  แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2       ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ดวยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2560  แผนกวิชาพืชศาสตร  ไดเปดสอนรายวิชาหลักการสงเสริมการเกษตร  

บริบทรายวิชามีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จุดประสงครายวิชาเพื่อใหนักศึกษามีเจตคติและนิสัยที่ดีตองานสงเสริมการเกษตร และ

สมรรถนะรายวิชาตองการใหผูเรียนวางโครงการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรในทองถิ่นในทองถิ่นตามหลักการ  จึงมีความ

จําเปนตองจัดการเรียนการสอนแบบ  PBL  และบูรณาการกับรายวิชาปฏิบัติงานเกษตร  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามสมรรถนะรายวิชา 

5. วัตถุประสงค 

    5.1  เพื่อเปนแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

    5.2  เพื่อใชเปนแปลงฝกปฏิบัติงานในรายวิชาหลักการสงเสริมการเกษตร    รายวิชาปฏิบัติงานเกษตร   

    5.3  เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษา  และเกษตรกร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ  

6.1.1  นักศึกษาสามารถถายทอดความรูเก่ียวกับการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได 

                  6.1.2  นักศึกษาไดเรียนรูตามสภาพจริง 

            6.2 เชิงปริมาณ 

  6.2.1  มีแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  1  แหลง 

                 6.2.2  เปนแหลงเรียนรูแกนักศึกษาและเกษตรกรปละ  100  คน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 



 
 

 

 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ                       5,000                              บาท 

   รวมงบประมาณ            5,000                              บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

1. ปุยคอก 50  กระสอบ  50 2,500  

2. ปุยสูตร 15-15 -15 2  กระสอบ 1,000 2,000  

3. มะเขือ 1 กระปอง 500 500  

รวมงบประมาณ 5,000บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

 10.1  มีแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  1  แหลง 

            10.2  สนับสนุนการเรียนการสอน  นักศึกษาระดับ  ปวช.  ปวส.  และเกษตรกรปละ  100  คน 

 ผลลัพธ (Out comes) 

            10.3  แผนกวิชาพืชศาสตร มีแหลงเรียนรู  การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

                             ลงชื่อ ...............................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 

                              ( นายคํานวณ     แกวชวง)                

 

 

 

โครงการสอนวิชาการผลิตเห็ด 



 
 

 

 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ ์

2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..................................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่...............................................................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบงช้ี...................................................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิชาการผลิตเห็ด (2501-2208) เปนวิชาในหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาพืชศาสตร ภาคเรียนที่ 

2/2559 เนนการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ เรื่อง การเพาะเห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และไดเลือกใหนักศึกษาฝกปฎิบัติ 

การเพาะเห็ด 2 ชนิด คือ เห็ดนางฟา และเห็ดฟางทะลายปาลม ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําทักษะ  ประสบการณ  ไปปรับใช

ประกอบอาชีพไดตอไป  โดยฝกปฎิบัติตั้งแต ขั้นแรก คือ เตรียมกอนเชื้อ และวัสดุเพาะเห็ดฟางทะลายปาลมจัดการหยอดเชื้อ  

การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว และจําหนาย 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  นักศึกษาฝกปฎิบัติ เพาะเห็ดนางฟา ได 

5.2  นักศึกษาฝกปฎิบัติ เพาะเห็ดฟางทะลายปาลม ได 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

  6.1.1 นักศึกษา ชั้น ปวช.3 พืชศาสตร 2 คน สามารถผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟาที่มีคุณภาพได 

  6.1.2 นักศึกษาสาขาพืชศาสตร จํานวน 2 คน สามารถผลิตเห็ดนางฟาและเห็ดฟางทะลายปาลม ปลอด

สารพิษตกคางได 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

  6.2.1 ผลิตกอนเชื้อเห็ดนางฟา 500 กอน   

  6.2.2 ผลิตเห็ดนางฟา  50 กิโลกรัม   

  6.2.3 ผลิตเห็ดฟางทะลายปาลม  50 กิโลกรัม 

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ        ........................................5,000................................. บาท 

  รวมงบประมาณ ........................... 5,000....................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ขี้เล้ือยไมยางพารา 20 กระสอบ 30 600  

- รําละเอียด 2 กระสอบ 400 800  

- หัวเชื้อเห็ดนางฟา 20 ขวด 10 200  

- ไมฟน 700 กิโลกรัม 2 1,400  

- ถุงพลาสติกทํากอนเชื้อ 5 กิโลกรัม 90 450  

- แปงขาวเหนียว 5 กิโลกรัม 50 250  

- ทะลายปาลมสด 700 กิโลกรัม 1 700  

- หัวเชื้อเห็ดฟาง 30 ถุง 15 450  

- อาหารเสริมเพาะเห็ดฟาง 3 ถุง 50 150  

คาครุภัณฑ     

รวมงบประมาณ  5,000  บาท   

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. กอนเชื้อเห็ดนางฟา 500 กอน   

2. เห็ดนางฟาสด  50 กิโลกรัม   

3. เห็ดฟางทะลายปาลมสด  50 กิโลกรัม 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานครบทุกขั้นตอน 

 

                        ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ)์ 

โครงการสอนวิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร  

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ ์

2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.......................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.................................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.............................. ตัวบงช้ี..................................................... 



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร (2501-2009) เปนวิชาในหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาพืชศาสตร 

ภาคเรียนที่ 1/2560 เนนการเรียนการสอนภาคปฎิบัติ เรื่อง การผลิตปุยหมัก, ปุยชีวภาพ และการปลูกผักแบบปลอดสารพิษ 

และไดเลือกใหนักศึกษาฝกปฎิบัติ การทําปุยหมักใชเอง  การทําปุยนํ้าชีวภาพ และการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ซ่ึง

นักศึกษาสามารถนําทักษะ  ประสบการณ  ไปปรับใชประกอบอาชีพไดในอนาคต  

5. วัตถุประสงค 

 5.1  นักศึกษาฝกปฎิบัติ การทําปุยหมัก  ปุยนํ้าชีวภาพ ได 

5.2  นักศึกษาฝกปฎิบัติ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษได 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

                 6.1.1 นักศึกษา ชั้น ปวช.3 พืชศาสตร 7 คน สามารถผลิตปุยหมักได 

                  6.1.2 นักศึกษา สามารถผลิตปุยนํ้าชีวภาพไดอยางถูกตอง   

                  6.1.3 นักศึกษาปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษได 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

                 6.2.1 ผลิตปุยหมักจํานวน 500 กิโลกรัม   

                 6.2.2 ผลิตปุยนํ้าชีวภาพจํานวน  50 ลิตร               

                 6.2.3 ผลิตผักสวนครัวชนิดตางๆ จํานวน  50 กิโลกรัม 

7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา....... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................... 

  - คาวัสดุ ..................................5,000........................................ บาท 

  รวมงบประมาณ ........................... 5,000.............................  บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ปุยมูลวัว 20 กระสอบ 50 1,000  

- ปุยมูลสุกร 20 กระสอบ 50 1,000  



 
 

 

 

- ทะลายปาลมปน 1,000 กิโลกรัม 1 1,000  

- ปลาสด 10 กิโลกรัม 50 500  

- รําละเอียด 2 กระสอบ 400 800  

- เชื้ออีเอ็ม 5 ลิตร 80 400  

- มูลโดโลไมท 3 กระสอบ 100 300  

รวมงบประมาณ  บาท 5,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  1. ปุยนํ้าหมักปลาจํานวน  50 ลิตร   

 2. ปุยหมักชีวภาพจํานวน   1,000  กิโลกรัม   

 3. ผักสวนครัวปลอดสารพิษ จํานวน  50 กิโลกรัม 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ควบคุม การดําเนินงานทุกขั้นตอน 

 

                     ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายณรงค  จรูญศรีสวัสดิ)์ 

โครงการสอนวิชาการจัดและดแูลสวน 

1. หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงา 

2.ลักษณะโครงการ       โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........ 2.......... ตัวบงช้ี.......... 2.2, 2.3, 2.4...................... 

4.สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) การดําเนินการจัดและดูแลสวน  โดยดําเนินงานที่นําความสวยงามและ

มีระเบียบเรียบรอยมาสูบริเวณของวิทยาลัย ดังอัตลักษณของวิทยาลัย ที่วา ภูมิทัศนสวยส่ิงแวดลอมดี และเปนการสนับสนุนจุด

เนของวิทยาลัย 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเพิ่มความสวยงามใหแกสถานศึกษาและสรางบรรยากาศที่ดีแกผูมาเยือน 

 2. เพื่อฝกทักษะใหกับนักเรียน นักศึกษาไดปฏิบัติจริง 

6.เปาหมาย 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ- ทําใหนักศึกษามีทักษะในการจัดสวนและดูแลสวน 

 เปาหมายเชิงปริมาณ- มีพื้นที่เกิดความสวยงานและมีสภาพแวดลอมดี ประมาณ 1,600  ตารางเมตร 

 



 
 

 

 

 

7.การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน                   

ข้ันตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย

เหต ุ
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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.เขียนโครงการ              

2.จัดซ้ือวัสดุ              

3.ดําเนินงานโครงการ              

4.สรุปประเมินผล              

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  1  ตุลาคม  2559  ถึง  30  กันยายน  2560 

 7.3 สถานที่ดําเนินการ    แผนกวิชาพืชศาสตร   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ....................................... 

  - คาวัสดุ                 5,000                                 บาท 

       รวมงบประมาณ            5,000                               บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ไมดอกไมประดับ 50 กระถาง 100  บาท 5,000  

รวมงบประมาณ                             5,000                       บาท  

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต - สถานที่บริเวณวิทยาลัยมีความสวยงาม 1,600 ตารางเมตร 

 ผลลัพธ -นักศึกษาไดมีทักษะในการจัดและดูแลสวน เพื่อนําไปประกอบอาชีพ 

10. การประเมินผล 

               สรุปรายงานผลโครงการ 

   

                          ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

      (นายยุทธนา  สุขจิรัง) 

โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา  อนสุวรรณ แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่................................................................................................... 



 
 

 

 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.........1................................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบงช้ี............14,15,17,37.......................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการสอนวิชาโครงการผลิตพืชผัก  จัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของการจัดการเรียนการสอนราย วิชา

โครงการผลิตพืชผัก  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเปนแหลงสาธิตใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน  

ตามรายวิชา 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการปลูกผัก อยางมีระบบโดยการวางแผน  ดําเนินงาน แกไขปญหา.ในการผลิต  

การจัดการหลังการผลิต  และจําหนาย 

 5.2  เพื่อใหมีเจตคติ และนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู และฝกทักษะ ประสบการณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

             6.1.2 สามารถผลิต และพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และ

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 6.2 เชิงปริมาณ :  6.2.1 ใชสอนนักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการผลิตพืชผัก  จํานวน 7 คน  

              6.2.2 ใหนักศึกษาทําแปลงปลูกผักคนละ  3  แปลง 

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  ........................................6,000......................................... บาท 

  รวมงบประมาณ ............................6,000....................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-คาเมล็ดพันธุผัก 10 ซอง 20 200  

-ปุยคอก(มูลวัว) 50 กระสอบ 50 2,500  

-ปุยสูตร 13-13-21 1 กระสอบ 1,100 1,100  

-ปุยสูตร 15-15-15 1 กระสอบ 1,100 1,100  

-ปุยสูตร 46-0-0 1 กระสอบ 1,100 1,100  



 
 

 

 

รวมงบประมาณ  6,000 บาท   

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา  โครงการผลิตพืชผัก   

 ผลลัพธ (Out comes): 1. นักศึกษาไดฝกทักษะ ปฏิบัติการปลูกผัก  2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ตออาชีพเกษตร 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักเรียน   

 11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

                 ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นางวัลประภา  อนสุวรรณ) 

 

โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นางวัลประภา  อนสุวรรณ แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

2.ลักษณะโครงการ         โครงการตาม   พ.ร.บ. งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ  สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.........1................................................................ 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5..................ตัวบงชี.้...........14,15,17,37.......................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการสอนวิชาหลักพืชกรรม  จัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของการจัดการเรียนการสอนราย วิชาหลักพืช

กรรม  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และเปนแหลงสาธิตใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน  ตามรายวิชา 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการปลูกผัก อยางมีระบบโดยการวางแผน  ดําเนินงาน แกไขปญหา.ในการผลิต  

การจัดการหลังการผลิต  และจําหนาย 

 5.2  เพื่อใหมีเจตคติ และนิสัยที่ดีในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ :  

  6.1.1 นักเรียนสามารถเรียนรู และฝกทักษะ ประสบการณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  6.1.2 สามารถผลิต และพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และทองถิ่นไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 6.2 เชิงปริมาณ :  

  6.2.1 ใชสอนนักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงการ จํานวน 2 คน  

  6.2.2 ใหนักศึกษาทําแปลงปลูกผักคนละ  5  แปลง 

7. สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาพืชศาสตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 



 
 

 

 

 

 

 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  ...........................4,000.................................. บาท 

  รวมงบประมาณ ............................4,000....................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-คาเมล็ดพันธุผัก 20 ซอง 20 400  

-ปุยคอก(มูลวัว) 50 กระสอบ 50 2,500  

-ปุยสูตร 15-15-15 1 กระสอบ 1,100 1,100  

รวมงบประมาณ  4,000  บาท   

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา  หลักพืชกรรม 

 ผลลัพธ (Out comes): 1. นักศึกษาไดฝกทักษะ ปฏิบัติการปลูกผัก  2. นักศึกษามีเจตคติที่ดี ตออาชีพเกษตร 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักเรียน   

            11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

                      ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางวัลประภา  อนสุวรรณ) 

โครงการสอนวิชาดินและน้ําเพื่อการเกษตร 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร / ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 



 
 

 

 

   โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ยกระดับคุณภาพผูเรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่6 ตัวบงชี้  6.4 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนนวิธีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการหน่ึงที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูและทักษะผานการทํางานที่มีการ

คนควาและการใชความรูในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู  วิชารหัสวิชา 2501-2006 ดิน

และนํ้าเพื่อการเกษตรเปนการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ชั้นดิน ชนิด สวนประกอบและ

โครงสรางของดิน การวิเคราะหดินและนํ้าเบื้องตน การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน แหลงนํ้าและวิธีการใหนํ้าเพื่อการเกษตร 

 ดังน้ัน  จึงไดจัดทําโครงการสอน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและนํ้าเพื่อการเกษตรตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขางานพืชศาสตรเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา

สามารถปฏิบัติงานวิเคราะหและจัดการเก่ียวกับดินและนํ้าเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

และส่ิงแวดลอม 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาปวช.3 รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2560     

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ   

7.  สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา    

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ             

3 ดําเนินโครงการ             

4 สรุป ติดตาม ประเมินผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ............................4,745........................... บาท 

  - คาใชสอย..........................200.............................บาท 

       รวมงบประมาณ .......................4,945.....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-ชุดตรวจสอบคา เอ็น พี เคและ กรด-

ดาง ของดิน NPK pH Test Kit for 

soil 

1 ชุด 4,745 4,745  

คาตอบแทน     

-  คาจัดสงแบบ EMS (จากมหาลัย

เกษตรศาสตร) 

1 ชุด 200 200  

รวมงบประมาณ 4,945 บาท (ส่ีพันเการอยส่ีสิบหาบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1  นักศึกษา ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 2501-2006 วิชา ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2560 สามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

 

     ลงชื่อ............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                       (วาที่ร.ต.อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการสอนวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร / ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ยกระดับคุณภาพผูเรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่6 ตัวบงชี้  6.4 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนนวิธีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการหน่ึงที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูและทักษะผานการทํางานที่มีการ



 
 

 

 

คนควาและการใชความรูในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู  รหัสวิชา 3502-2005วิชาการ

จัดการหลังการเก็บเก่ียวเปนการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญของการจัดการหลังการเก็บเก่ียว ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ

ของผลผลิต การเปล่ียนแปลงทางสรีระของพืชหลังการเก็บเก่ียว ดัชนีการเก็บเก่ียว วิธีการเก็บเก่ียว การขนยาย การทําความ

สะอาด การตัดแตง การลดอุณหภูมิ การบมการทําพัลชิ่ง (Pulsing) การนวด การกะเทาะ การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุ

หีบหอ การเก็บรักษาและการขนสง 

 ดังน้ัน  จึงไดจัดทําโครงการสอน รหัสวิชา 3502-2005วิชา การจัดการหลังการเก็บเก่ียวตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขางานพืชสวนเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ได

เขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชเบื้องตน สามารถวางแผนและจัดการหลังการเก็บ

เก่ียวผลผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงคุณภาพ การอนุรักษพลังงาและส่ิงแวดลอม 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาระดับ ปวส.2 รหัสวิชา 3502-2005วิชา การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2559 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2005วิชา การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ             

3 ดําเนินโครงการ             

4 สรุป ติดตาม ประเมินผล             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อ่ืนๆ.......................................................... 

  - คาวัสด.ุ...........................1,435............................. บาท 



 
 

 

 

  รวมงบประมาณ .................1,435.........................  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน 1 ก.ก. 850 850  

- ปุยเคมี สูตร 46-0-0 39 ก.ก. 15 585  

รวมงบประมาณ 1,435 บาท (หน่ึงพันส่ีรอยสามสิบหาบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

       

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2005วิชา การจัดการหลังการเก็บเก่ียว ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2559สามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ  

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

  

     ลงชื่อ....................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                         (วาที่ร.ต.อุทยั  บุตตโลบล) 

โครงการสอนสารชีวภาพในงานผลิตพืช 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  แผนกวิชาพืชศาสตร / ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ยกระดับคุณภาพผูเรียน / เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่พันธกิจที่ 4 / ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 6 ตัวบงชี้  6.4 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 แผนกวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา จัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนนวิธีการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการหน่ึงที่จะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรูและทักษะผานการทํางานที่มีการ



 
 

 

 

คนควาและการใชความรูในชีวิตจริงโดยมีผลงานและการแสดงออกถึงศักยภาพจากการเรียนรู  วิชารหัสวิชา 3502-2211  วิชา 

สารชีวภาพในงานผลิตพืช  เปนการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสําคัญและประโยชนของสารชีวภาพ จุลินทรียที่เก่ียวของกับ

การผลิตสารชีวภาพ ชนิดและประเภทของสารชีวภาพในงานผลิตพืช กลไกการทํางานของสารชีวภาพ ปจจัยที่มีผลตอการออก

ฤทธ์ิ การผลิต การเตรียมและใชสารชีวภาพ ขอพิจารณาในการใชสารชีวภาพในงานผลิตพืช 

 ดังน้ัน  จึงไดจัดทําโครงการสอน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขางานพืชสวนเพื่อใหนักเรียนนักศึกษา ได

เขาใจความสําคัญ ชนิดและประเภท กลไกการทํางาน หลักการและกระบวนการในการผลิตและใชสารชีวภาพในงานผลิตพืช 

สามารถวางแผน จัดเตรียม ผลิตและใชสารชีวภาพในงานผลิตพืชตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงประโยชนและ

ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหกับนักศึกษาปวส.2รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2560 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษา ปวส.2ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2560   

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1 ศึกษารายละเอียด เสนอโครงการ             

2 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ             

3 ดําเนินโครงการ             

4 สรุป ติดตาม ประเมินผล             

              

              

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ............................3,620............................. บาท   

       รวมงบประมาณ ............................3,620...................  บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

- ขาวสารเจา   10 ก.ก. 35 350  

-สําลีขนาด 150 กรับ 1 มวน 50 50  

- ยางรัดวงเล็ก 1 ก.ก. 145 145  

-แอลกอฮอล 70 % ขนาด 450 CC. 1 ขวด 85 85  

- ถุงพลาสติกใสทนรอน ขนาด 8x12 นิ้ว 1 ก.ก. 130 130  

- หัวเชื้อไตรโคเดอรมา 2 ขวด 180 360  

- หมอหุงขาวขนาด 3 ลิตร 1 ใบ 2,500 2,500  

รวมงบประมาณ 3.620บาท (สามพันหกรอยย่ีสิบบาทถวน)  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

       

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1  นักศึกษา ปวส.2ที่ลงทะเบียนเรียน รหัสวิชา 3502-2211วิชา สารชีวภาพในงานผลิตพืช ภาคเรียนที่ 1              

ปการศึกษา 2560 สามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ 

  

     ลงชื่อ ....................................     ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (วาที่ร.ต.อุทัย  บุตตโลบล) 

โครงการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2560 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชาสัตวศาสตร/ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  



 
 

 

 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1, 2, 6    ตัวบงชี้ 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4 

 

 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร  ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2559และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

5. วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศาสตร สุขศึกษาและพละ

ศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

5.2 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่

สัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

5.3 เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุมงานพื้นฐานดานสัตวศาสตรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

5.4 เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหวางแผนจัดการตัดสินใจและแกไขปญหาแสวงหาความรูทักษะประสบการณ

และเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพดานสัตวศาสตร 

5.5 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางดานสัตวศาสตรระดับเทคนิคตามหลักการและกระบวนการ 

5.6 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอาชีพดานสัตวศาสตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช

ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

5.7 เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพมีความคิดริเริ่มสรางสรรคซ่ือสัตยสุจริตมีระเบียบวินัยเปนผูมีความรับผิดชอบตอ

สังคมส่ิงแวดลอมตอตานความรุนแรงและสารเสพติดบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ใชฝกสอนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.แผนกสัตวศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่2 ป

การศึกษา 2559จํานวน 10 รายวิชาและภาคเรียนที1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 8 รายวิชา 

  6.1.2 ใหนักศึกษาจัดทําโครงการวิชาชีพโดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning, PBL) อยาง

นอย1 โครงการตอภาคเรียน 

  6.1.3 จัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 7 เรื่อง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ประสานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ  สถานศึกษา 

เอกชน สถานประกอบการดานสัตวศาตรอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.2.2 ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
 

 

 

6.2.3 สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่นดานปศุ

สัตวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

 

 

 

 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

ที่ กิจกรรม 

ชวงระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 จัดซ้ือวัสดุ             

3 ดําเนินการ             

4 สรุป-ประเมินผล             

  

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ............................... 

  - คาครุภัณฑ  ..................... 30,000.-.............   บาท 

  รวมงบประมาณ  ........................30,000.-............... บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ปวช.แผนกวิชาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2560(ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560) 

รายวิชา/ภาคเรียน รายการ 

 

จํานวนที่

ตองการ 

ราคา/หนวย จํานวน

เงิน 

หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2560      

ปวช.2 

1.การเล้ียงแพะและแกะ 

2.การเล้ียงไกไข 

3.การผลิตพืชอาหารสัตว 

4.อาหารสัตวเบื้องตน 

5.โครงการเล้ียงสัตวปก 

6.การเล้ียงโคนม 

1. อาหารสุกร 22  กระสอบ 454 บาท 9,988  

2. อาหารไกไข 22  กระสอบ 455  บาท 10,010  

3. อาหารไกเน้ือ 22  กระสอบ 500  บาท 10,000  

     

     

     

     

ปวช.3  

1.การเล้ียงเปดเทศ 

     

     



 
 

 

 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

ประมาณการรายรับ   -  บาท 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

      10.1 ผลผลิต (Out puts) 

   10.1.1 นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกทักษะดานสัตวศาสตรโดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning, 

PBL)  

 10.1.2 นักศึกษามีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตสัตวมีความคิดริเริ่ม  สรางสรรคความรับผิดชอบ  ขยันและอดทน 

 10.1.3 ไดโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถใชพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ 7เรื่อง 

      10.2 ผลลัพธ (Out comes)          

 10.2.1 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการประเมินของรายวิชา 

 10.2.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการบุคคลภายนอกไดอยางเข็มแข็ง 

 10.2.3 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนและการประกอบอาชีพดานสัตวศาสตร 

11.การประเมินผล 

 11.1 จากการเรียนของนักศึกษา 

 11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

 

2.โครงการ 

3.การเล้ียงสุกรขุน 

4.โครงการเล้ียงสุกร 

     

     

     

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559      

ปวช.1 

1.วิชาหลักการเล้ียงสัตว 

     

     

ปวช.2 

2.การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

3.การสุขาภิบาลสัตวเบื้องตน 

4.การเล้ียงโค 

     

     

     

     

ปวช.3 

5.หลักการเกษตร 

6.การเล้ียงสุกร 

7.การเล้ียงไกเน้ือ 

8.การเล้ียงไกพื้นเมือง 

     

     

     

     

     

      

รวมเงินทั้งส้ิน 29,998   



 
 

 

 

 

     ลงชื่อ ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นายภัสดี ชูสุวรรณ) 
 

โครงการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาสัตวศาสตร ปงบประมาณ 2560 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชาสัตวศาสตร/ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 

 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  1, 2, 6    ตัวบงชี้ 1.1, 1.3, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของการจัดการเรียนการสอนในแผนกวิชาสัตวศาสตร  ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา2559และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.วัตถุประสงค  

 5.1 เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการส่ือสารทักษะการคิดและการแกปญหาและทักษะทางสังคม

และการดารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

5.2 เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่

สัมพันธเก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตรใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

5.3 เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุมงานพื้นฐานดานสัตวศาสตรใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี 

5.4 เพื่อใหสามารถคิดวิเคราะหสังเคราะหวางแผนจัดการตัดสินใจและแกไขปญหาแสวงหาความรูทักษะประสบการณ

และเทคโนโลยีใหมๆมาประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพดานสัตวศาสตร 

5.5 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตและบริการทางดานสัตวศาสตรระดับเทคนิคตามหลักการและกระบวนการ 

5.6 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานอาชีพดานสัตวศาสตรในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช

ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได 

5.7 เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพมีความคิดริเริ่มสรางสรรคซ่ือสัตยสุจริตมีระเบียบวินัยเปนผูมีความรับผิดชอบตอ

สังคมส่ิงแวดลอมตอตานความรุนแรงและสารเสพติดโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. เปาหมาย   

 6.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

  6.1.1 ใชฝกสอนนักศึกษาระดับชั้น ปวส.แผนกวิชาสัตวศาสตรที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่2 ป

การศึกษา 2559 จํานวน 9 รายวิชาและภาคเรียนที1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 7รายวิชา 



 
 

 

 

  6.12. ใหนักศึกษาจัดทําโครงการวิชาชีพโดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based Learning, PBL) อยาง

นอย1 โครงการตอภาคเรียน 

  6.1.3 จัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 7 เรื่อง 

 6.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. ประสานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพของ  สถานศึกษา เอกชน 

สถานประกอบการดานสัตวศาตรอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกทักษะประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและทองถิ่นดานปศุสัตว

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนการดําเนินการ/ระยะเวลา........... 1 ต.ค. 2559-30 ก.ย. 2560.............. 

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มาการดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ............................... 

คาครุภัณฑ                        30,000               บาท 

รวมงบประมาณ ....................30,000.-............... บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น ปวส.แผนกวิชาสัตวศาสตร 

ปงบประมาณ 2560(ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560) 

ข้ันตอนการ

ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
หมาย

เหต ุ
ไตรมาสที่  1 ไตรมาสที่  2 ไตรมาสที่  3 ไตรมาสที่  4 

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.เสนอโครงการ              

2.จัดซ้ือวัสดุ              

3.ดําเนินการ              

4.ประเมินผล              

รายวิชา/ภาคเรียน รายการ 

 

จํานวนที่

ตองการ 

ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

ภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2560      

ปวส.1 

1.กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 

2.การปรับปรุงพันธสัตว 

3.การผลิตสุกรขุน 

4.การผสมเทียม 

1. อาหารสุกร 22  กระสอบ 454 บาท 9,988  

2. อาหารไกไข 22  กระสอบ 455  บาท 10,010  

3. อาหารไกเน้ือ 22  กระสอบ 500  บาท 10,000  

     

ปวส.2      



 
 

 

 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 10.1 ผลผลิต (Out puts) 

  10.1.1 นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและฝกทักษะดานสัตวศาสตรโดยใชโครงการเปนฐาน (Project Based 

Learning, PBL)  

  10.1.2.นักศึกษามีเจตคติที่ดีตออาชีพการผลิตสัตวมีความคิดริเริ่ม  สรางสรรคความรับผิดชอบ  ขยันและ

อดทน 

  10.1.3.ไดโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถใชพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนภาคเรียนละ 7 เรื่อง 

 10.2 ผลลัพธ (Out comes)          

  10.2.1 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการประเมินของรายวิชา 

  10.2.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการบุคคลภายนอกไดอยางเข็มแข็ง 

  10.2.3 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการเรียนและการประกอบอาชีพดานสัตวศาสตร 

11.การประเมินผล 

  11.1 จากการเรียนของนักศึกษา 

  11.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

 

 

     ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นายภัสดี ชูสุวรรณ) 

1.โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

2.สัมนาทางดานสัตวศาสตร 

3.การผลิตไกเน้ือ 

4.การผลิตไกไข 

5.หลักการเล้ียงสัตวสัตว 

     

     

     

     

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560      

ปวส.1 

1.จุลชีววิทยา 

2.โภชนศาสตรสัตว 

3.การผลิตสุกรพันธุ 

     

     

     

     

ปวส.2 

1.อาหารและการใหอาหารสัตว 

2.การจัดการส่ิงแวดลอมในฟารมสัตว

เล้ียง 

3.การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

4.โครงการ 1 

     

     

     

     

     

     

รวมเงินทั้งส้ิน 29,998 



 
 

 

 

โครงการทศวรรษแหงการอาน 

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ/นางจินตนา   ศิริธรรม   ครูประจําวิชาภาษาไทย 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

            โครงการตามภาระงานประจํา 

           โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่............................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.... ............................. ตัวบงชี.้..................................... 

4.หลักการและเหตุผล    กระทรวงศึกษาธิการ มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใหป 2552 – 2561 เปน “ทศวรรษแหงการอานของ

ประเทศ” และกําหนดใหการอานเปนวาระแหงชาติ  กําหนดใหวันที่ 2 เมษายน ซ่ึงเปนวันคลายวันพระราชสมภาพในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เปน “วันรักการอาน”และเพื่อเปนการสอนงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิตเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนการสงเสริมการอานใหเปนรูปธรรม 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อฝกทักษะทางภาษา ส่ือสารในดานการอาน  การเขียน  การฟง 

 5.2   เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา 

 5.3   เพื่อใหผูเรียนตระหนัก และมีความรักภาษาประจําชาติ 

 5.4   ฝกใหผูเรียนรักการอาน   

6. เปาหมาย    

          6.1  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

   นักเรียนมีทักษะในการส่ือสาร   

 6.2  เปาหมายเชิงปริมาณ 

  นักเรียนจํานวน  60   คน 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ 

  รวมงบประมาณ        -       บาท 



 
 

 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

      10.1 ผลผลิต (Out  puts) นักเรียนมีการพัฒนาการอานมากขึ้น 

      10.2  ผลลัพธ  (out  comes) นักเรียนมีความรัก และตระหนักในความสําคัญการอาน 

11.   การประเมินผล 

 -   แบบบันทึกการอาน 

       

      ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ                    

                                                                                 นางจินตนา ศิริธรรม 

 

โครงการภาษาไทยภาษาเรา 

1.   หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่......................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.................................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.... ....................... ตัวบงชี้...................................................... 

4. หลักการและเหตุผล     ภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติที่กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเปนหลักสูตรในหมวดวิชาบังคับ แตการ

จะใหผูเรียนมีความรัก  ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมทางภาษาจําเปนจะตองมีการจัดกิจกรรมที่สามารถสรางองคความรู

ที่เปนประสบการณจากผูเรียนโดยตรง 

5. วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อฝกทักษะทางภาษา พูด ฟง อาน  เขียน 

 5.2 เพื่อเปนการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา 

 5.3 เพื่อใหผูเรียนตระหนัก และมีความรักภาษาประจําชาติ  

6. เปาหมาย    

          6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

     นักเรียนมีทักษะในการส่ือสาร   

 6.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 

      นักเรียนจํานวน   60  คน 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             



 
 

 

 

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ 

  - คาวัสด ุ                      2,500 บาท 

  รวมงบประมาณ           2,500        บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

   10.1 ผลผลิต (Out  puts) นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทย 

   10.2  ผลลัพธ  (out  comes) นักเรียนมีความรัก และตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย 

11. การประเมินผล 

 11.1  การสังเกตพฤติกรรม 

 11.2  แบบสอบถาม 

       ลงชื่อ ...........................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                                            (นางจินตนา  ศิริธรรม)            

 

โครงการภาษาตนไม (English) 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจํา 

             โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

บาท 

จํานวนเงิน 

บาท 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. เข็มหมุดติดบอรด    3กลอง  30  บาท 90  

2. ดินสอสี  3กลอง 185  บาท 555  

3. แถบโฟมกาว 2หนา  1 มวน 250 บาท 250  

4. เยื่อเทปกาว  12 มวน 35 บาท 420  

5. พลาสติกลูกฟูก 10  แผน 45บาท 450  

6. กระดาษโปสเตอร 12แผน 25 บาท 300  

7. กระดาษโปสเตอร (อยางแข็ง) 1 โหล 350  บาท 350  

8. ฟวเจอรบอรด  1 แผน 7 บาท 85    

คาใชสอย    

     1.   คาจางทําบอรด  1 ชุด  0  

                    รวมทั้งส้ิน  2,500  



 
 

 

 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่    2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที ่   2,4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่    2,5     ตัวบงชี ้   2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.2 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากเพราะวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชส่ือสารกันทั่วโลก ดังน้ันการจัดการ

เรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับการใชภาษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ทั้งทางดานการฟง พูด อาน และเขียน ดังน้ันจึงไดจัดทํา

โครงการภาษาตนไม (English) ขึ้นเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานทางภาษาตนไม ซ่ึงถือไดวาเปนส่ือการสอน

อยางหน่ึงที่จะชวยใหนักเรียนนักศึกษาพัฒนาตนเองโดยการอาน 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา 

 2. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดสังเกตศึกษาภาษาอังกฤษผานทางภาษาตนไม (English) 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 -  1,000 บาท 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):   

  1. สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดโดยการอาน  การศึกษาภาษาตนไม (English) 

  2. ทักษะการสังเกต การอาน ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาดีขึ้น 

 ผลลัพธ (Out comes):  

  1. นักเรียนนักศึกษาเขาใจภาษาตนไม (English) 

  2. การจัดทําโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 นิเทศและรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 



 
 

 

 

 

                     ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบครงการ 

   (นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย) 

โครงการวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ  นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจํา 

             โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่    2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที ่   2,4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่    2,5     ตัวบงชี ้   2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.2 

 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากเพราะวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชส่ือสารกันทั่วโลก ดังน้ันการจัดการ

เรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับการใชภาษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งและเน่ืองจากในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2559 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ  ไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 ระดับชั้นปวส.1 

ดังน้ันขาพเจาจึงไดจัดโครงการ การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 น้ีขึ้นมาเพื่อใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ

ไดดียิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารของนักเรียนนักศึกษา 

 2. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษากลาแสดงออกตอสาธารณะ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ทุกแผนก จํานวน 14 คน   

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 - 1,000 บาท 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):   

  1. สามารถจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1  

  2. ทักษะการส่ือสารของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 ดีขึ้น 

 ผลลัพธ (Out comes):  

  1. นักเรียนนักศึกษาเขาใจในเน้ือรายวิชาและมีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

  2. การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางราบรื่น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 นิเทศและรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 

                         ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย) 
   

 โครงการรายวิชาภาษาอังกฤษ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย 

2. ลักษณะโครงการ          โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจํา 

             โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่    2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที ่   2,4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่    2,5     ตัวบงชี ้   2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5.2 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากเพราะวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชส่ือสารกันทั่วโลก ดังน้ันการจัดการ

เรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมตางๆที่เก่ียวของกับการใชภาษา จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ทั้งทางดานการฟง พูด อาน และเขียน ดังน้ันจึงไดจัดทํา

โครงการรายวิชาภาษาอังกฤษขึ้นเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูภาษาอังกฤษผานส่ือตางๆ ที่นักเรียนนักศึกษาจะสรางขึ้น ซ่ึง

ถือไดวาเปนส่ือการสอนอยางหน่ึงที่จะชวยใหนักเรียนนักศึกษาพัฒนาตนเอง 

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา 

 2. เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาไดกลาส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึน้ 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไดรับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 



 
 

 

 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 -คาวัสดุ  1,000 บาท 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):   

  1. สามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดโดยเลนเกมตางๆจากที่นักเรียนนักศึกษาชวยกันสรางชึ้นมา 

  2. ทักษะการสังเกต การอาน ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาดีขึ้น 

 ผลลัพธ (Out comes):  

  1. นักเรียนนักศึกษาเขาใจและสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 

  2. การจัดทําโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 นิเทศและรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

 

            ลงชื่อ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ   

   (นางสาวณัฐกานต  อยูรัมย) 

โครงการสอนรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ/แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

          โครงการตามภาระงานประจํา 

          โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่   2 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่   2 , 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  2 , 5  ตัวบงชี2้.2-2.4 , 5.2 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบัน  จะเห็นวานักเรียนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการเรียน วิชาคณิตศาสตร  เพราะคิดวาเปนวิชาที่ยาก  นาเบื่อ  

ไมสนุก  ซับซอน  ไมชอบการคํานวณ  จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร ต่ําลง ดวยเหตุน้ี จึงจัดทําโครงการสอน

รายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ซ่ึงสอนนักเรียนระดับชั้นปวช. 2 ทุกสาขาวิชา  เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจ  เน้ือหาของรายวิชา

มากขึ้น  โดยมีส่ือการสอนประกอบ  จึงเห็นควรดําเนินโครงการน้ี  

5. วัตถุประสงค 



 
 

 

 

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

 2. เพื่อใหนักเรียนเขาใจเน้ือหารายวิชามากขึ้น  และงายขึ้น 

 3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : รอยละ 80 ของนักเรียนที่สอน  เขาใจเน้ือหารายวิชาน้ีมากขึ้น และสามารถทําขอสอบได 

 6.2 เชิงปริมาณ :นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2  ทุกสาขา  จํานวน 25 คน  

7. สถานที่ดําเนินการ หองปฏิบัติการทางคณิตศาสตร 124 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 2/2559 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  .......................................1,000............................... บาท 

    รวมงบประมาณ ......................1,000.........................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-กระดาษแข็งสี 20 แผน 20 400  

-ฟวเจอรบอรด 20  แผน 30 600  

รวมงบประมาณ  บาท 1,000  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  1. สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  2. นักเรียนไดรับความรู ตาม

จุดประสงครายวิชา 

   

 ผลลัพธ (Out comes):  1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. นักเรียนเขาใจเน้ือหารายวิชามากขึ้นและงายขึ้น  3. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรมากขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชพี 

 

                   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ) 



 
 

 

 

โครงการส อ น ร า ย ว ิ ช า ค ณ ิต ศ า ส ต ร พ ื้น ฐ า น  

1. ช่ือผูรับผิดชอบ  นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....................2......................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..........2,4.............................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5............................. ตัวบงชี้.........2.2 - 2.4 , 5.2................ 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบัน  จะเห็นวานักเรียนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการเรียน วิชาคณิตศาสตร  เพราะคิดวาเปนวิชาที่

ยาก  นาเบื่อ  ไมสนุก  ซับซอน  ไมชอบการคํานวณ  จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร ต่ําลง ดวยเหตุน้ี จึง

จัดทําโครงการสอนรายวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน  ซ่ึงสอนนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 ทุกสาขาวิชา  เพื่อใหนักเรียนไดเขาใจ  

เน้ือหาของรายวิชามากขึ้น  โดยมีส่ือการสอนประกอบ  จึงเห็นควรดําเนินโครงการน้ี  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

 2. เพื่อใหนักเรียนเขาใจเน้ือหารายวิชามากขึ้น  และงายขึ้น 

 3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : รอยละ 80 ของนักเรียนที่สอน  เขาใจเน้ือหารายวิชาน้ีมากขึ้น และสามารถทําขอสอบได 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1  ทุกสาขา    

7.  สถานที่ดําเนินการ  …………อาคาร 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ……วษท. พังงา…………………… 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ √ √ √          

2 จดัซือวัสด ุ+ จดัทําแผนการสอน      √ √ √     

3 จดักิจกรรมการเรียนการสอน        √ √ √ √ √ 

4 ประเมินผลการเรียน           √ √ 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 



 
 

 

 

  - คาวัสดุ...........................1,500....................................... บาท 

      รวมงบประมาณ ...........................1,500..............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

-กระดาษรอยปอนด 1 หอ 300 300  

-กระดาษแข็งส ี 10 แผน 25 250  

-กาว 3 กระปอง 70 210  

-เทปใส 1 แพ็ค 140 140  

-สีไม 36 สี 2 กลอง 150 300  

-สีน้ํา 2 กลอง 150 300  

รวมงบประมาณ                                       1,500  บาท                        

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1รอยละ 80 ของนักเรียนที่สอน  เขาใจเน้ือหารายวิชาน้ีมากขึ้น และสามารถทําขอสอบได...... 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1ประเมินผลการเรียน 

     ลงชื่อ..................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

             (นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ) 

โครงการส อ น ร า ย ว ิ ช า ค ณ ิต ศ า ส ต ร  เ พ ื่อ พ ัฒ น า ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด  

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....................2......................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..........2,4.............................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่...........2,5............................. ตัวบงชี้.........2.2 - 2.4 , 5.2................ 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

  ในปจจุบัน  จะเห็นวานักเรียนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการเรียน วิชาคณิตศาสตร  เพราะคิดวาเปนวิชาที่

ยาก  นาเบื่อ  ไมสนุก  ซับซอน  ไมชอบการคํานวณ  จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร ต่ําลง ดวยเหตุน้ี จึง



 
 

 

 

จัดทําโครงการสอนรายวิชา คณิตศาสตร เ พ ื่อ พ ัฒ น า ท ั ก ษ ะ ก า ร ค ิด   ซ่ึงสอนนักเรียนระดับชั้นปวส. 1 ทุกสาขาวิชา  เพื่อให

นักเรียนไดเขาใจ  เน้ือหาของรายวิชามากขึ้น  โดยมีส่ือการสอนประกอบ  จึงเห็นควรดําเนินโครงการน้ี  

5. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน รายวิชาคณิตศาสตร เ พ ื่อ พ ั ฒ น า ท ัก ษ ะ ก า ร ค ิด  

 2. เพื่อใหนักเรียนเขาใจเน้ือหารายวิชามากขึ้น  และงายขึ้น 

 3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : รอยละ 80 ของนักเรียนที่สอน  เขาใจเน้ือหารายวิชาน้ีมากขึ้น และสามารถทําขอสอบได 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1  ทุกสาขา    

7.  สถานที่ดําเนินการ  …………อาคาร 1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ……วษท. พังงา…………………… 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ √ √ √          

2 จดัซือวัสด ุ+ จดัทําแผนการสอน      √ √ √     

3 จดักิจกรรมการเรียนการสอน        √ √ √ √ √ 

4 ประเมินผลการเรียน           √ √ 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ...........................2,000....................................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........................2,000............................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนทีต่องการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

-กระดาษแข็งส ี 10 แผน 25 250  

-อุปกรณ Tangram apparatus 10 ชุด 48 480  

-โปสเตอรไวนิลทรงตันรูปเรขาคณติ 1 แผน 400 400  

-รูปทรงเรขาคณิต 1 ชุด 480 470  

-โปสเตอรกลอสซี่ เร่ือง ลําดบัและอนกุรม 1 ลําดบั 1 ชุด 400 400  

รวมงบประมาณ                                       2,000  บาท                        



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1  รอยละ 80 ของนักเรียนที่สอน  เขาใจเน้ือหารายวิชาน้ีมากขึ้น และสามารถทําขอสอบได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1  ประเมินผลการเรียน....และการทํากิจกรรม 

  

         ลงชื่อ ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางสาวพิมพประภา  ผลากิจ) 

โครงการสงเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสตมาส) ประจําปการศึกษา 2/2559 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครูผูชวย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

       3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..........4...................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..............4.............................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบงชี้........2.2,2.3,2.4..................................... 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมสงเสริมทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะฟง-พูด อานและเขียน ทําใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรู

ทางตรงจากหองเรียนและนอกหองเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน จะทําใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรู สูงขึ้น และ

ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมเสริมสรางองคความรู ใหผูเรียนแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีดังกลาว ในการฝกฝนดานการ

ใชภาษาทาทาง การพูด การส่ือสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจและการสืบทอดการปฏิบัติตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสตมาส 

 2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสนใจแสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรม 

 3. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 4. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานนันทนาการ 

 5. เพื่อเปนการสืบสาน สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก  

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เขารวมกิจกรรม 

  6.1.2  นักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และการแสดงตางๆบนเวที  



 
 

 

 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเขารวมกิจกรรม และการแสดงตางๆบนเวที 

7.  สถานที่ดําเนินการ  หอประชุมใหญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1. เสนอโครงการ             

2. จัดกิจกรรมดังน้ี:             

 -ประกวดชุดแซนตาคลอสแฟนซ่ี             

 -แขงขันตอบคําถามภาษาอังกฤษ             

 -พูดนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวพังงา             

 -มุมอาเซียนศึกษา/คริสมาสต             

 -มุมสอยดาวภาษาอังกฤษ             

3. สรุปโครงการ             

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.............................4,500.................................... บาท 

        รวมงบประมาณ .....................4,500................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

- ชุดตกแตงตนคริสตมาส 2 ชุด 200 400  

- กระดาษหอของขวัญ 10 แผน 15 150  

- ลิบบ้ิน 2 มวน 50 100  

- แผนภาพโปสเตอรวันคริสตมาส 5 แผน 35 110  

-ลูกโปง 2 ถุง 100 200  

-หมวกแซนตาครอส 20 ใบ 20 400  

-พลุสามเหลี่ยม 10 ถุง 29 290  

คาใชสอย     

-คาจางประกอบอาหารวาง 90 15 1,350  



 
 

 

 

คาตอบแทน     

-เงินรางวัลประกวดชุดแซนตาคลอสแฟนซี 3 1,500 1,500  

-ชนะเลิศอันดบั1 700 บาท   -ชนะเลิศอันดบั2 500 บาท  -ชนะเลิศอนัดบั3 300 บาท  

รวมงบประมาณ 4,500  บาท                             

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 ผลผลิต (Out puts):  

 1. นักเรียน นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูประเพณีที่ถูกตอง และเกิดคานิยมที่ดี 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยดานนันทนาการและมีความม่ันใจ 

 3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาอังกฤษและกลาแสดงออก 

 ผลลัพธ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูประเพณีที่ถูกตอง และเกิดคานิยมที่ดี 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานนันทนาการและมีความม่ันใจ 

 3. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษา 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

                                    ลงช่ือ……………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ 

                    ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

โครงการ English One Word A Day ปการศึกษา 2/2559 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครูผูชวย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..........4...................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที.่.............4.............................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบงชี้........2.2,2.3,2.4..................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อสรางสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการส่ือสารตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมความรูและทักษะการใชแขงขันของประเทศ ใหประชากรไทยสามารถใช

ภาษาอังกฤษส่ือสารในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพ อันจะสงเสริมใหเกิดการใชภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ ยั่งยืน และนําไปสูการเพิ่มศักยภาพบุคคล ประกอบกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหสํานักงาน



 
 

 

 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ใหเปนที่

ยอมรับในระดับสากล สามารถผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปอนตอตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศอยาง

มีคุณภาพ และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศใหกาวสูยุคใหมที่เนนระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนสูอุตสาหกรรมใหมที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 โดยกิจกรรมตางๆที่จะจัดขึ้นไมวาจะเปน กิจกรรมสงเสริมการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษนั้น ผู

จัดกิจกรรมไดเล็งเห็นความสําคัญเพื่อเปนการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามที่สถาบันสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นานาชาติกําหนดขึ้น ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก ดังน้ัน จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับแรงงาน  

การเริ่มตนการเรียนรูที่มีมาตรฐานจะนําไปสูความสําเร็จ 

5.  วัตถุประสงค 

       1. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

       2. เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบันสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นานาชาต ิ

       3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สําหรับผูเรียนทางดานอาชีวศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 - นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เขารวมกิจกรรม 

          - นักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 – นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเขารวมกิจกรรม  

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค

.59 

พ.ย

. 

59 

ธ.ค

. 

59 

ม.ค

.60 

ก.พ

.60 

มี.ค

.60 

เม.

ย.

60 

พ.

ค. 

60 

มิ.ย

. 

60 

ก.ค

.60 

ส.ค

.60 

ก.ย

. 

60 

1. เสนอโครงการ             

2. จัดกิจกรรม             

3. สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.............................1,000.................................... บาท 

      รวมงบประมาณ ......................1,000.................................  บาท 



 
 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-เทปกาวสองหนาชนิดบาง(3M) 15 25 375  

-เทปกาวสองหนาชนิดหนา (3M) 5 30 150  

-เทปกาวใส 5 20 100  

-กระดาษการดสี A4 หนา 180 แกรม 

100 แผน 

4 82.50 330  

-กรรไกร 1 25 25  

-ไมบรรทัด 2 10 20  

รวมงบประมาณ                         1,000   บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 ผลผลิต (Out puts):  

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําศัพทที่ถูกตอง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

 3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาอังกฤษและกลาแสดงออก 

 ผลลัพธ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําศัพทที่ถูกตอง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

 3. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาและกลาแสดงออกเม่ือใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

       ลงช่ือ…………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ 

              ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

โครงการ English One Word A Day ปการศึกษา 1/2560 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครูผูชวย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 



 
 

 

 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..........4...................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..............4.............................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบงชี้........2.2,2.3,2.4..................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อสรางสังคมฐานเศรษฐกิจที่อาศัยภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการส่ือสารตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมความรูและทักษะการใชแขงขันของประเทศ ใหประชากรไทยสามารถใช

ภาษาอังกฤษส่ือสารในทุกระดับการศึกษาและหลากหลายสาขาอาชีพ อันจะสงเสริมใหเกิดการใชภาษาอังกฤษอยางมี

ประสิทธิภาพ ยั่งยืน และนําไปสูการเพิ่มศักยภาพบุคคล ประกอบกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ใหเปนที่

ยอมรับในระดับสากล สามารถผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปอนตอตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศอยาง

มีคุณภาพ และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศใหกาวสูยุคใหมที่เนนระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางการ

ผลิตและพัฒนากําลังคนสูอุตสาหกรรมใหมที่ตองไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 โดยกิจกรรมตางๆที่จะจัดขึ้นไมวาจะเปน กิจกรรมสงเสริมการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษน้ัน ผู

จัดกิจกรรมไดเล็งเห็นความสําคัญเพื่อเปนการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตามที่สถาบันสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นานาชาติกําหนดขึ้น ในปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก ดังน้ัน จึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับแรงงาน  

การเริ่มตนการเรียนรูที่มีมาตรฐานจะนําไปสูความสําเร็จ 

5.  วัตถุประสงค 

       1. เพื่อสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

       2. เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของสถาบันสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นานาชาต ิ

       3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

       4. เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรูทางดานภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ สําหรับผูเรียนทางดานอาชีวศึกษา 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เขารวมกิจกรรม 

  6.1.2  นักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเขารวมกิจกรรม  

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา       

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา   พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 



 
 

 

 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1. เสนอโครงการ             

2. จัดกิจกรรม             

3. สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.............................1,000.................................... บาท 

       รวมงบประมาณ ......................1,000................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-เทปกาวสองหนาชนิดบาง(3M) 15 25 375  

-เทปกาวสองหนาชนิดหนา (3M) 5 30 150  

-เทปกาวใส 5 20 100  

-กระดาษการดสี A4 หนา 180 แกรม 

100 แผน 

4 82.50 330  

-กรรไกร 1 25 25  

-ไมบรรทัด 2 10 20  

รวมงบประมาณ 1,000   บาท                           

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 ผลผลิต (Out puts):  

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําศัพทที่ถูกตอง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

 3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาอังกฤษและกลาแสดงออก 

 ผลลัพธ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายของคําศัพทที่ถูกตอง 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 



 
 

 

 

 3. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาและกลาแสดงออกเม่ือใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

ในชีวิตประจําวัน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

       ลงช่ือ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ 

             ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

 

โครงการสงเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษ (วันคริสตมาส) ประจําปการศึกษา 2/2559 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม ครูผูชวย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่..........4...................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..............4.............................................................  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่............2.................ตัวบงชี้........2.2,2.3,2.4..................................... 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมสงเสริมทางดานภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะฟง-พูด อานและเขียน ทําใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรู

ทางตรงจากหองเรียนและนอกหองเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน จะทําใหนักเรียน นักศึกษาไดรับความรูสูงขึ้น และ

ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 

 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมเสริมสรางองคความรู ใหผูเรียนแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีดังกลาว ในการฝกฝนดานการ

ใชภาษาทาทาง การพูด การส่ือสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจและการสืบทอดการปฏิบัติตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูประเพณีและวัฒนธรรม ในวันคริสตมาส 

 2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาสนใจแสวงหาความรูจากการจัดกิจกรรม 

 3. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจ และกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 4. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานนันทนาการ 

 5. เพื่อเปนการสืบสาน สรางสรรควัฒนธรรม ประเพณีทั้งของไทยและตะวันตก 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคน เขารวมกิจกรรม 

  6.1.2 นักเรียน นักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และการแสดงตางๆบนเวที  



 
 

 

 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและครูทุกคนเขารวมกิจกรรม และการแสดงตางๆบนเวที 

7.  สถานที่ดําเนินการ  หอประชุมใหญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา      

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1. เสนอโครงการ             

2. จัดกิจกรรมดังน้ี:             

 -ประกวดชุดแซนตาคลอสแฟนซ่ี             

 -แขงขันตอบคําถามภาษาอังกฤษ             

 -พูดนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวพังงา             

 -มุมอาเซียนศึกษา/คริสมาสต             

 -มุมสอยดาวภาษาอังกฤษ             

3. สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.............................4,500.................................... บาท 

       รวมงบประมาณ ......................4,500................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

- ชุดตกแตงตนคริสตมาส 2 ชุด 200 400  

- กระดาษหอของขวัญ 10 แผน 15 150  

- ลิบบ้ิน 2 มวน 50 100  

- แผนภาพโปสเตอรวันคริสตมาส 5 แผน 35 110  

-ลูกโปง 2 ถุง 100 200  

-หมวกแซนตาครอส 20 ใบ 20 400  

-พลสุามเหลี่ยม 10 ถุง 29 290  

คาใชสอย     

-คาจางประกอบอาหารวาง 90 15 1,350  



 
 

 

 

คาตอบแทน     

-เงินรางวัลประกวดชุดแซนตาคลอสแฟนซี 3 1,500 1,500  

-ชนะเลิศอันดบั1  700 บาท - ชนะเลิศอันดบั2  500 บาท -ชนะเลิศอนัดบั3  300 บาท  

รวมงบประมาณ                            4,500       บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 ผลผลิต (Out puts):  

 1. นักเรียน นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูประเพณีที่ถูกตอง และเกิดคานิยมที่ดี 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะ นิสัยดานนันทนาการและมีความม่ันใจ 

 3. นักเรียน นักศึกษาไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษาอังกฤษและกลาแสดงออก 

 ผลลัพธ (Out comes): 

 1. นักเรียน นักศึกษาและผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูประเพณีที่ถูกตอง และเกิดคานิยมที่ดี 

 2. นักเรียน นักศึกษามีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานนันทนาการและมีความม่ันใจ 

 3. นักเรียน นักศึกษา ไดรับการสงเสริมทางดานทักษะการใชภาษา 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 สรุปผลการดําเนินโครงการ เม่ือส้ินสุดโครงการ 

 

 

 

     ลงช่ือ………………………………………………ผูรับผิดชอบโครงการ 

             ( นางสาววันเพ็ญ คะสะธรรม) 

       

โครงการโครงงานวิทยาศาสตร 

1.  หนวยงานที่รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ/ฝายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจํา 

             โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. 3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่...3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ................ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....1,3............................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.... ...1,5.................... ตัวบงชี.้....1.1,1.3,5.1.............. 

4. หลักการและเหตุผล (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรน้ัน  ไมไดมี

ความหมายที่จะพัฒนาการเรียนในดานความรูเน้ือหาสาระในรายวิชาวิทยาศาสตรเทาน้ัน  แตจะตองพัฒนาทักษะกระบวนการ



 
 

 

 

ทางวิทยาศาสตรเพื่อหาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มเติมดวยตนเองอยางมีระบบ  กิจกรรมโครงการวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมที่

เปดโอกาสใหนักศึกษาฝกประสบการณในการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

5. วัตถุประสงค   

1.  เพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 2.  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนดวยตนเองอยางมีระบบ 

 3.  เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคและมีความรับผิดชอบ 

6. เปาหมาย      

6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนนักศึกษา จํานวน 40 คน  

6.2 เชิงคุณภาพ  นักเรียนนักศึกษามีทักษะของกระบวนการทางวิทยาศาสตรและสามารถจัดทําโครงงาน

วิทยาศาสตรไดถูกตอง 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

 

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ 

  - คาวัสดุ                  6,500 บาท 

  รวมงบประมาณ        6,500           บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

บาท 

จํานวนเงิน 

บาท 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. กระดาษการดสี 120g 150p 2 หอ 85 170  

2. เสนตัดขอบ 5 มวน 35 175  

3. กาวสองหนาบาง 5 มวน 20 100  

4. ฟวเจอรบอรด 4 แผน 220 880  

5. กระดาษดรุป 20 3 60  

6. กระดาษถยเอกสาร A4 5 ดรีม 130 650  



 
 

 

 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

10.1 ผลผลิต (Out  puts)   นักเรียนนักศึกษาจํานวน  40  คน 

10.2 ผลลัพธ (Out  comes) นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

11.การประเมินผล 

-สรุปผลการดําเนินงานโครงการ  เม่ือส้ินสุดโครงการ 

      

     ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ                    

                                                                   นางสาวสายสุดา  ชางวาด                                                             

    โครงการวันวิทยาศาสตรแหงชาติ  

1. หนวยงานที่รับผิดชอบ: ฝายวิชาการ  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

                          โครงการตามภาระงานประจํา 

              โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

      3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่........................................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่....2,4,5......................................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่.... ..3,4,6.................... ตัวบงชี้.... 4.1-4.4, 3.1-3.4, 6.1-6.4.................... 

     4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เปนหลักสูตรการศึกษาของประเทศ มีจุดประสงคที่จะ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เพิ่มศักยภาพของผูเรียนใหสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยูกับผูอ่ืนอยางมีความสุข บนพื้นฐานของความเปนไทยและความ

เปนสากล   รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ

ของแตละบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผลการเรียนตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑    

7. หมุดปก 3 กลอง 35 105  

8. ดอกไมตกแตง ชุดไหญ 152 152  

9. สันรูด 7 มิล 4 โหล 77 288  

10. ขาวสังขหยด 5 กก. 75 375  

11. ขาวโพด 10 กก. 30 300  

12. ลูกเดือย 5  กก. 70 350  

13. มะพราว  15 กก. 30 450  

14. น้ําตาล 30 10 300  

15. กระดาษโปสเตอรสี 10 6 60  

16. หมึกเติม EPSON 7 155 1,085  

รวม  6,500  



 
 

 

 

เนนวิธีการวัดผลจากสภาพจริง  โดยเนนการแสดงออกของผูเรียน ใหสอดคลองกับคุณลักษณะ ความสามารถที่พึง

ประสงค  ดวยวิธีการที่หลากหลาย 

เน่ืองจากวันที่  18  สิงหาคมของทุกปเปน “วันวิทยาศาสตรแหงชาติ”เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

และเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตําบลหวากอ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธเม่ือวันที่   18   สิงหาคม  2411  โดยไมคลาดเคล่ือนแมแตวินาทีเดียว  ซ่ึงเปนการพิสูจนผลการ

ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรที่นาภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร นําเสนอความรูและนันทนาการตางๆ 

  5. วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อจัดนิทรรศการแสดงความรูและผลงาน ความสามารถของนักเรียน ดานวิทยาศาสตร 

5.2 เพื่อแขงขันทักษะทางวิชาการดานวิทยาศาสตร 

5.3 เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1  รอยละ 80 ของครู นักเรียนเขารวมชมนิทรรศการ ผลงานและความสามารถของนักเรียน  

 6.1.2  รอยละ 80 ของครู นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการดานวิทยาศาสตร 

6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคูกับการไดรับความรูในสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

  6.2.2 นักเรียนไดรวมกันคิดอยางมีระบบ คิดอยางมีเหตุผลตามหลักการวิทยาศาสตร 

7. สถานที่ดําเนินการ หองวิทยาศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ 

  - คาวัสด ุ         3,000 บาท 

  รวมงบประมาณ             3,000        บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

ที่ รายการ จํานวน ราคา/

หนวย 

จํานวน

เงิน 

จํานวนเงิน 

 

1 กระดาษการดสีทําปก 180 แผน 120g A4 1 100 100 100 



 
 

 

 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1 นักเรียนมีเวทีแสดงความรู ผลงานและความสามารถดานวิทยาศาสตร 

10.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร 

10.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางวิทยาศาสตรที่สูงขึ้น 

ลงชื่อ …….....................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                                                                (นางสาวสายสุดา  ชางวาด) 

โครงการสอนวิชาประวัติศาสตรชาติไทย 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ    นางสาวสุธรรม  บุญฮก 

2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

            โครงการตามภาระงานประจํา 

            โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่    3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    ตัวบงช้ี 3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตรไทย มีความประสงคที่ตองการใหผูเรียนที่เรียนในรายวิชาน้ีมี

จิตสํานึกถึงความสําคัญของบรรพบุรษุไทยที่ทําหนาที่ในการปกครองประเทศ และทํานุบํารุงชาติไทยใหเปนปกแผนม่ันคง ตราบ

จนทุกวันน้ีดังน้ันจ่ึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูประวัติศาสตรชาติไทย 

5. วัตถุประสงค 

1.  ปลูกจิตสํานึกในความเปนชาติไทย 

 2. เขาใจประวัติศาสตรของชาติไทย 

2 กระดาษกาวยน 3M 1.5 น้ิว x25 ม. 5 44 220 220 

3 เทปโฟม 3M เมตร 5 138 690 690 

4 กาวลาเท็ค 2 65 130 130 

5 ไสกาว 20 3 60 60 

6 กระดาษสา ชนิดบาง 20 11 220 220 

7 กระดาษสา ชนิดหนา 20 24 480 480 

8 กระดาษการดสี(ชารทสี) 110g 31x43 20 9 180 180 

9 กระดาษสะทอนแสง ชนิดบาง คละสี 20 12 240 240 

10 กระดาษโปสเตอร 2 หนา  บาง คละสี 20 6 120 120 

11 ลวดเย็บ Max NO.10 2 8 16 16 

12 ลวดเย็บ Max NO.3 2 15 30 30 

13 เทปตีเสนPVC 5 มิล เลเซอร คละสี  10 21 210 210 

14 สติกเกอรใส 10 25 250 250 

รวม 3,000  



 
 

 

 

6. เปาหมาย 

 6.1  เปาหมายดานปริมาณ นักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 20 คน 

 6.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ  1  ผูเรียนมีจิตสํานึกความเปนชาติไทยมากขึ้น 

                        2  ผูเรียนไดมีความเขาใจประวัติศาสตรชาติไทยมากขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ............................................ 

  - คาวัสดุ ...........................................3,000.........................บาท 

   รวมงบประมาณ ....................3,000...............................บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. กระดาษโปสเตอรสี 12แผน 25 300  

2.ปากกาเคมี 1 โหล 100 100  

3.ดินสอสีมาสเตอรอาต 3  กลอง 100 300  

4. ริบบิ้นสีดํา 1  มวน 100 100  

5.กระดาษปกสี 1 รีม 200 200  

6  โฟมบอรดรูป ร.9 1 แผน 1000 1000  

7. ผาสีดํา สีขาว 2  มวน 500 1,000  

รวมงบประมาณ 3,000   บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการ จํานวน 20คน 

 ผลลัพธ(Out comes): ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเขาใจเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ    

                      ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ    

                                                                            ( นางสาวสุธรรม  บุญฮก )   

 



 
 

 

 

โครงการสอนวิชาชีวิตและสังคมไทย....สืบสานเอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบนางสาวสุธรรม  บุญฮก 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่    3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา    ตัวบงชี ้3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีวิตและสังคมไทย  มีความประสงคที่ตองการใหผูเรียนที่เรียนในรายวิชาน้ีมี

จิตสํานึกในความเปนไทย  และชวยกันสืบสานความเปนไทยใหคงอยูคูสังคมไทย  และเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ซ่ึง

บางอยางไดสูญหายไปจากสังคมไทย  ดังน้ันจ่ึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูและชวยกันสืบ

สานความเปนไทยตอไป 

5. วัตถุประสงค 

1.  ปลูกจิตสํานึกในความเปนไทย 

 2.อนุรักษวัฒนาธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่น 

6. เปาหมาย 

 6.1  เปาหมายดานปริมาณ 

  นักเรียนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 12 คน 

 6.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1 ผูเรียนมีจิตสํานึกความเปนไทยมากขึ้น 

 2  ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกถึงความเปนไทย 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการ

โครงการ 

            

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ............................................. 

  - คาตอบแทน ...................1,000.................บาท 



 
 

 

 

     รวมงบประมาณ ...................1,000..............บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.กระดาษขาวเทา 2  โหล 120 240  

2.กระดาษโปสเตอร 2  โหล 250 500  

3.ฟวเจอรบอรด 2 แผน 130 260  

รวมงบประมาณ 1,000   บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

  - นักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการ จํานวน 12คน 

 ผลลัพธ(Out comes):  

  - ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถิ่นความรูและความเขาใจเน้ือหาบทเรียน

มากขึ้น 

- นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูจากประสบการณจริง 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

    

                           ลงชื่อ ...............................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 

       ( นางสาวสุธรรม  บุญฮก ) 

โครงการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ         นางสาวสุธรรม  บุญฮก 

2. ลักษณะโครงการ       โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

             โครงการตามภาระงานประจํา 

             โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่    3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่   3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงช้ี3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม มีความประสงคที่ตองการใหผูเรียนที่เรียนในรายวิชาน้ี

มีจิตสํานึกถึงหนาที่ความเปนพลเมืองดี และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รูจักบทบาทและหนาที่ของตนเอง  ดังน้ันจึง

จําเปนตองมีการจัดหาวัสดุอุปกรณในการกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูและเขาใจมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

1.  จัดหาวัสดุใชในการจัดการเรียนการสอน 

 2.ผูเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 



 
 

 

 

6. เปาหมาย 

 6.1  เปาหมายดานปริมาณ ผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 20 คน 

 6.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 1. ผูเรียนมีวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนทุกคน 

                         2  ผูเรียนไดมีความเขาใจบทเรียนมากขึ้นมากขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ............................................ 

  - คาวัสดุ ..........................................1,000.........................บาท 

  รวมงบประมาณ ...................1,000...............................บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ปากกาเมจิก 3  กลอง 50 150  

2. กระดาษโฟสอิท 5 แพค 50 250  

3. กระดาษสี 2 โหล 100 200  

4. สมุดวาดเขียน 2 โหล 200 400  

รวมงบประมาณ 1,000   บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

  - ผูเรียนเขารวมกิจกรรม จํานวน 20 คน 

 ผลลัพธ(Out comes):  

  -ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเขาใจเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

    

                      ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

     (  นางสาวสุธรรม  บุญฮก ) 



 
 

 

 

โครงการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ   นางสาวสุธรรม  บุญฮก 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

            โครงการตามภาระงานประจํา 

            โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่ 3 (3.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม 

3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบงชี้ 3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู จําเปนตองมีวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนที่

ใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะและการเรียนรูในบทเรียนมากขึ้นดังน้ันจึงตองจัดหาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูและเขาใจมากขึ้น 

5. วัตถุประสงค 

1.  จัดหาวัสดุใชในการจัดการเรียนการสอน 

 2.ผูเรียนมีวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. เปาหมาย 

 6.1  เปาหมายดานปริมาณ 

  ผูเรียนเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 15 คน 

 6.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1.ผูเรียนมีวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอนทุกคน 

 2  ผูเรียนไดมีความเขาใจบทเรียนมากขึ้นมากขึ้น 

7. สถานที่ดําเนินการ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ............................................ 

  - คาวัสดุ .......................1,000..........................บาท 

    รวมงบประมาณ ...................1,000.......................บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ปากกาเมจิก 3  กลอง 50 150  

2. กระดาษโฟสอิท 5 แพค 50 250  

3. กระดาษสี 2 โหล 100 200  

4. แผนดีวีดี 1 โหล 120 120  

5. แผนซีดี 1 โหล 100 100  

6. การดาษสติ๊กเกอร 1  รีม 180 180  

รวมงบประมาณ 1,000   บาท  

* ถัวเฉล่ียจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts) 

  - ผูเรียนมีวัสดุอุปกรณในการฝกทักษะการเรียนรู 

 ผลลัพธ(Out comes):  

  -ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเขาใจเน้ือหาบทเรียนมากขึ้น 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 สรุปรายงานผลโครงการ 

    

                       ลงชื่อ ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (  นางสาวสุธรรม  บุญฮก ) 
 

 

โครงการสอนวิชาโครงการ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  การเรียนรูและฝกปฏิบัติอาหาร จะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง เพื่อ

นําไปใชเปนแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวันตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1   ผลิตอาหารตามวัยตางๆ 

  5.2   มีแนวทางในการประกอบอาชีพ 



 
 

 

 

 5.3   นําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถผลิตอาหารเพื่อธุรกิจไดอยางนอย 10 ชนิด 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1-ปวส.2 มีวัสดุฝกอยางพอเพียง 

7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  17  ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม  2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- เนยเทียม 2 กก. 55 110  

- นํ้าตาลทราย 10 กก. 23 230  

- แปงสาล ี 10 กก. 30 300  

- กะทิกลอง 6 กลอง 60 360  

รวมงบประมาณ 1,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝกพอเพียง 

 ผลลัพธ (Out comes): สามารถผลิตอาหารตามวัยตางๆ ไดอยางนอย 10 ชนิด  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - การสังเกต 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    

   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

 (นางจิรพัชร  บุญชัด) 

โครงการสอนวิชาผาและการแตงกาย 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 



 
 

 

 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่............................................................... 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่........................................ ตัวบงชี้....................................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล ผาและการแตงกาย เปนความรูที่นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม จําเปนตองเรียนรู 

เพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  เรียนรูการตัดเย็บเส้ือผา การเลือกชนิดของเสนใยผา  สี  รูปแบบ  เพื่อใหเหมาะสม

กับวัย  

5. วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหสามารถตัดเย็บเส้ือผาอยางงายได   

  5.2   ใหสามารถตกแตงเส้ือผาที่ชํารุดได 

 5.3   แยกประเภทของเสนใยผาชนิดตางๆ ไดอยางนอย 5 ชนิด   

 5.4   ใหสามารถเลือกใชชนิดของเสนใยผา  สี  รูปแบบ เพื่อความเหมาะสมได 

6. เปาหมาย 

6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติตามจุดประสงครายวิชาได 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้นปวช. 2  จํานวน  10  คน มีวัสดุฝกอยางเพียงพอ 

7. การดําเนินงานกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนนิการ/ระยะเวลา/สถานที ่

 7.1 วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 7.2 ระยะเวลาดําเนินการ  16  พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน  2560  

 7.3 สถานที่ดําเนินการ  แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.................................... 

  - คาวัสดุ  1,000 บาท 

    รวมงบประมาณ        1,000 บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ผา 10  หลา 70 700  

2. กระดาษสรางแบบ 20 แผน 10 200  

3. กระดาษคารบอน 2 หอ 50 100  

รวมงบประมาณ 1,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):  มีวัสดุฝกเพียงพอ  

 ผลลัพธ (Out comes):  นักเรียนสามารถตัดเย็บเส้ือและกระโปรงเบื้องตนได  
  



 
 

 

 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - จากการสังเกต  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน 
    

                                                    ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางจิรพัชร  บุญชัด) 

โครงการสอนวิชาโภชนาการ 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล  การเรียนรูและฝกปฏิบัติรายวิชาโภชนาการ จะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการฝก

ปฏิบัติจริง เรียนรูการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ   เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกการปรุงอาหาร การบริโภคอาหาร

เพื่อใหดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพที่ดีตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1   ประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

  5.2   ประกอบอาหารตามวัยตางๆ 

 5.3   ฝกการปฏิบัติงานกลุม 

 5.4   เลือกบริโภคอาหารไดถูกหลักโภชนาการ   

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสามารถประกอบอาหารตามวัยตางๆไดอยางนอย 10 ชนิด 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 มีวัสดุฝกอยางพอเพียง 

7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  16  พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน   2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 



 
 

 

 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ...................................... 

  - คาวัสดุ  2,000 บาท 

  รวมงบประมาณ        2,000 บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- ผัก 10 กก. 40 400  

- ขาวสาร 10 กก. 30 300  

- ปลา 10 กก. 60 600  

- เตาหู 20 กก. 12 240  

- ไขไก 2 แผง 130 260  

- นํ้ามัน 4 ขวด 50 200  

รวมงบประมาณ 2,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): มีวัสดุฝกพอเพียง  

 ผลลัพธ (Out comes): สามารถผลิตอาหารเพื่อสุขภาพไดอยางนอย 10 ชนิด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - การสังเกต 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

                      ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางจิรพัชร  บุญชัด) 
 

โครงการสอนวิชาอาหารมังสวิรัติ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



 
 

 

 

 รายวิชาอาหารมังสวิรัติ ชวยใหนักเรียนไดฝกประสบการณดานการประกอบอาหารมังสวิรัติ ตั้งแตการคิดรายการ

อาหาร การจัดเตรียมวัตถุดิบ  การลงมือทํา    การสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและ

เปนแนวทางในการนําไปใชเพื่อการประกอบอาชีพตอไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1  นักเรียนมีวัสดุฝกอยางเพียงพอ 

  5.2  ใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติ 

 5.3  ฝกทักษะการคิดอยางเปนระบบ   

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติ เพื่อใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและเปน

แนวทางในการนําไปประกอบอาชีพได 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 มีวัสดุฝกอยางเพียงพอในรายวิชาน้ี 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  17  ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม   2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ........................................ 

  - คาวัสดุ  3,000  บาท 

  รวมงบประมาณ        3,000  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

-โปรตีนเกษตร 15  ถุง 50 750  

-เตาหู 20 ชิ้น 12 240  

-ขาวสาร 30 กก. 30 900  

-ผัก 20 กก. 30 600  

-เห็ด 10 กก. 50 500  

-ซอส 1 ขวด 10 10  

รวมงบประมาณ 3,000     บาท  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): นักเรียนมีวัสดุฝกอยางพอเพียง 

 ผลลัพธ (Out comes): นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการฝกปฏิบัติ 
  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - จากการสังเกต  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักเรียน 
 

                      ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางจิรพัชร  บุญชัด) 

โครงการสอนวิชาไอศกรีมและผลิตภัณฑนม 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจิรพัชร  บุญชัด 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

 ไอศกรีมและผลิตภัณฑนมเปนที่นิยมบริโภคของคนทุกเพศ ทุกวัย การเรียนในรายวิชาน้ีเพื่อเปนแนวทางในการ

นําไปใชในการประกอบอาชีพ หรือทําบริโภคในครอบครัวได 

5. วัตถุประสงค 

 5.1   ผลิตไอศกรีมเปน 

  5.2   ผลิตโยเกิรตเปน 

 5.3   ผลิตผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ ไดอยางนอย 10 ชนิด   

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : นักเรียนผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑนมเปน 

 6.2 เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 จํานวน 10 คน มีวัสดุฝกอยางเพียงพอ 

7. สถานที่ดําเนินการ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  17  ตุลาคม 2559 – 15 มีนาคม   2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             



 
 

 

 

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ................................. 

  - คาวัสดุ  2,000  บาท   

               รวมงบประมาณ        2,000  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

- นมวัว  20 ลิตร 45 900  

- โยเกิรต 1 กก. 100 100  

- นํ้าตาลทราย 10 กก. 25 250  

- นมขนจืด 10 กระปอง 25 250  

- สตรอเบอรี่แชแข็ง 2 กก. 125 250  

- บลเูบอรี่แชแข็ง 1 กก. 250 250  

รวมงบประมาณ 2,000  บาท  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts):   นักเรียนมีวัสดุฝกเพียงพอ 

 ผลลัพธ (Out comes): นักเรียนสามารถผลิตไอศกรีมและผลิตภัณฑนมไดอยางนอย 10 ชนิด 
  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 - การสังเกต 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                      ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางจิรพัชร  บุญชัด) 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 



 
 

 

 

4.สภาพปจจุบัน/ หลักการและเหตุผล  

ในการเรียนวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการการคิด

วิเคราะห  พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เพื่อนําไปใชในการในอนาคต  จึงมีความจําเปนในการจัดซ้ือใชในกิจกรรมการเรียนการสอน

ตอไป 

5.. วัตถุประสงค   

5.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจขั้นตอนและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

5.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  

6. เปาหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักศึกษาปวช.3สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน3คน 

6.1.2 ฝกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารนอย  2  ผลิตภัณฑ 

6.2 เชิงคุณภาพ 

           6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

           6.2.2 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

- คาวัสด ุ       3,105         บาท 

รวมงบประมาณ          3,105       บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แปงสาลี 1  ลัง 400 400  

2.แปงขาวเหนียว 5 กก. 35 140  

3.แปงขาวเจา 3 กก. 35 105  

4.ยีสต 1  กลอง 150 150  

5.ไขไก 1 แผง 110 110  

6.นํ้าตาลทราย 10 กก. 25 250  



 
 

 

 

7.เน้ือปลา 5กก. 100 500  

8.เน้ือหมู 5 กก. 140 700  

9.เนยสด 1  กลอง 750 750  

รวมงบประมาณ 3,105 บาท  

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

10.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  3 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

10.2 ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  3 คน  ไดฝกการการ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารจนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  

11.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

จากรายงานและสรุปโครงการ 

 

                        ลงชื่อ .........................................     ผูรับผิดชอบโครงการ 

(นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการผลิตภัณฑเบเกอร่ี 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา  หนูขวัญ \แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาผลิตภัณฑเบเกอรี่เปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษามีทักษะ

และประสบการณ  การทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความ 

จําเปนในการจัดซ้ือวัสดุใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

 

5. วัตถุประสงค   

1.เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและควระหยัด 

      2..เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ 

6. เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 6 คน 

  6.1.2 ฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่อยางไมนอยกวา  12  ชนิด 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ 



 
 

 

 

            6.2.2 นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ไดอยางถกูตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัย

และความประหยัด 

  6.2.3 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

     แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

                      - คาวัสดุ                    3,020               บาท 

                   รวมงบประมาณ             3,020               บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แปงขนมปง 1 กลอง 350 350  

2.แปงเคก 1.กลอง 450 450  

3.เนยสด 1กลอง 750 750  

4.ชอคโคเลต 3กก 135 405  

5ไขไก 3 แผง 110 110  

6.นํ้าตาลทราย 5กก. 25 125  

7.ยีสต 1  ถุง 150 150  

8.นมสด 10กลอง 10 100  

9.ผงฟ ู 1  กลอง 80 80  

10.ไกหยอง 1  ถุง 200 200  

11.ไสกรอก 1กก. 150 300  

รวมงบประมาณ 3,020  บาท  

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 10.1 ผลผลิต (Out  puts)   

  10.1.1 นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  6 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับการทํา

ผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด   

 10.2 ผลลัพธ (Out  comes) 



 
 

 

 

  10.2.1 นักศึกษาปวส.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  6 คน  ไดฝกการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิด

ตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  

11.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

            แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

                               ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

              (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา   หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาการถนอมอมหารเบื้องตนเปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาได

ฝกทักษะการทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปนใน 

การจัดซ้ือวัสดุใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

5 วัตถุประสงค   

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการถนอมอาหารชนิดตางๆ 

6. เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษาปวส2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 4 คน 

  6.1.2 .มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  1,000  บาท 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

            6.2.1 นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถงึความปลอดภัยและ

ความประหยัด 

  6.2.2 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการถนอมอาหารชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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



 
 

 

 

59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

    แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

                                  - คาวัสด ุ       2,020         บาท 

                             รวมงบประมาณ   2,020         บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.เน้ือหมู 3กก. 140 420  

2.เน้ือปลา 2กก. 100 200  

3.กุง 1กก. 250 250  

4.นํ้าตาลทราย 10กก. 25 250  

5.กระเจ๊ียบแหง 1 กก. 250 250  

8.เน้ือไก 3กก. 100 300  

9ไขเปด 50 ฟอง 5 250  

10.นํ้ามันพืช 2 ขวด 50 100  

รวมงบประมาณ 2,020 บาท  

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

   10.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวส 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  4 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับ 

การถนอมอาหารชนิดตางๆ     ผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆไมนอยกวา  4  ชนิดมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  1,000 บาท 

 10.2 ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาปวส.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  4 คน  ไดฝกการทําถนอม 

อาหาร   ชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิดจนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  

11.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

           แบบรายงานและสรุปโครงการ 

                           ลงชื่อ .........................................ผูรับผิดชอบโครงการ      

          (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา   หนูขวัญ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 



 
 

 

 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาการถนอมอมหารเบื้องตนเปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาได

ฝกทักษะการทําผลิตภัณฑชนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปนใน 

การจัดซ้ือวัสดุใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

5 วัตถุประสงค   

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการถนอมอาหารชนิดตางๆ 

6. เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษาปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 12 คน 

                 6.1.2 มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  1,000  บาท 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ความประหยัด 

  6.2.2 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการถนอมอาหารชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

 

 

 

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

- คาวัสด ุ                    3,886                      บาท 

                           รวมงบประมาณ               3,886                     บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 



 
 

 

 

คาวัสดุ     

1.เน้ือหมู 4กก. 140 560  

2.เน้ือปลา 5  กก. 100 500  

3.กุง 2กก. 250 500  

4.นํ้าตาลทราย 18กก. 25 450  

5.กระเจ๊ียบแหง 1 กก. 250 250  

6.กระเทียม  1 กก. 50 50  

7.สับปะรด 10ผล 20 200  

8.เน้ือไก 3กก. 100 300  

9ไขเปด 50 ฟอง 5 250  

10.นํ้ามันพืช 6 ขวด 50 300  

11.เครื่องเทศ 0.5กก. 252 126  

12.เน้ือแกส 1  ถัง 400 400  

รวมงบประมาณ 3,886  บาท  

   

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

     10.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช 2.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  12 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับการ

ถนอมอาหารชนิดตางๆ  ผลิตภัณฑแปรรูปชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  1,000   บาท 

      10.2 ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาปวช.2สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  12 คน  ไดฝกการทําถนอม 

อาหารชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

     แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

                        ลงชื่อ ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ        

                     (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนวิชาเบเกอร่ีเบื้องตน 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ นางณิชาภา  หนูขวัญ /แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาเบเกอรี่เบื้องตน  เปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาเมีทักษะ

และประสบการณการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปน

ในการจัดซ้ือวัสดุใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

5. วัตถุประสงค   

 1.เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 

 2..เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ 

6.. เปาหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 

1.นักศึกษาปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน  

15 คน 

2.ฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่อยางไมนอยกวา  12  ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 

  1.นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ 

  2.นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ 

ความประหยัด 

  3.นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

   แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนนุ  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ  .............................. 2,050...................................... ... บาท 

  รวมงบประมาณ ...............2,050.........................................  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แปงขนมปง 5กก. 35 175  



 
 

 

 

2.แปงเคก 5กก. 45 225  

3.เนยสด 1 กลอง 750 750  

4.ชอคโคเลต 1กก 135 135  

5.ไขไก 1แผง 110 110  

6.นํ้าตาลทราย 5กก. 25 125  

7.ยีสต 1  ถุง 150 150  

8.นํ้ามันพืช 3ขวด 50 150  

9.ผงฟ ู 1  กลอง 80 80  

10.ไสกรอก 1กก. 150 150  

รวมงบประมาณ 2,050  บาท  

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

           12.1  ผลผลิต (Out  puts)   

นักศึกษาปวช.1สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  15 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับการทําผลิตภัณฑ 

เบเกอรี่ชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด    มีรายไดจากการทําโครงการ  1,000  บาท 

          12.2  ผลลัพธ (Out  comes) 

นักศึกษาปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  15 คน  ไดฝกการทําผลิตภัณฑเบเกอรี่ชนิดตางๆ

ไมนอยกวา  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

                            ลงชื่อ .................................................. ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนวิชาอาหารทองถิ่น 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สถาพปจจุบัน/ หลักการและเหตุผล ในการเรียนวิชาอาหารทองถิ่น เปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะ

การทําอาหารทองถิ่นชนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปนในการจัดซ้ือวัสดุใช

ในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

5. วัตถุประสงค   



 
 

 

 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏบิัติการทําอาหารทองถิ่นชนิดตางๆ  

6. เปาหมาย   

6.1 เชิงปริมาณ 

1.นักศึกษาปวช. 3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 11 คน 

2.ฝกปฏิบัติการทําอาหารทองถิ่นอยางไมนอยกวา  12 ชนิด 

6.2 เชิงคุณภาพ 

  1.นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําอาหารทองถิ่นไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ 

ประหยัด 

2.นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําอาหารทองถิ่นชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ                  2,470             บาท 

    รวมงบประมาณ      2,470           บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.เน้ือหมู 2 กก. 140 280  

2.กุงเสียบ 0.2 กก. 600 120  

3.กุง 1  กก. 250 250  

4.ปลา 3กก. 200 600  

5.กะป 1 กก. 150 150  

6..กระเทียม 1  กก. 100 100  

7.,นํ้ามันพืช 1ขวด 50 50  

8..พริกสด 0.5 กก. 100 50  

9.พริกแกง 1 กก. 120 120  



 
 

 

 

10.เน้ือแกส  1 ถัง 400 400  

11.ปลาเค็ม 1  กก. 200 200  

12.ปลาจ้ิงจาง 1  กก. 150 150  

รวมงบประมาณ                                  2,470  บาท                                                                           

10.ผลที่คาดวาจะไดรับ  

10.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  11 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับ

การทําอาหารทองถิ่นชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด  มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  ไมนอยกวา 1,000  บาท 

10.2 ผลลัพธ (Out  comes)  นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  11 คน  ไดฝกการ

ทําอาหารทองถิ่นชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  

11.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แบบรายงานและสรุปโครงการ 

                                  

                                                            ลงชื่อ .............................................. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                           (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

 

โครงการสอนวิชาอาหารไทยยอดนิยม 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. หลักการและเหตุผล  

 ในการเรียนวิชาอาหารไทยยอดนิยม  เปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทําอาหารไทยยอด

นิยมชนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปนในการจัดซ้ือวัสดุใชในกิจกรรมการ

เรียนการสอนตอไป 

5. วัตถุประสงค    

 5.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดตางๆ 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดตางๆ  

6. เปาหมาย   

 6.1 เชิงปริมาณ 

                 6.1.1 นักศึกษาปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 12 คน 



 
 

 

 

  6.1.2 ฝกปฏิบัติการทําอาหารไทยยอดนิยมไมนอยกวา  12 ชนิด 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดตางๆ 

  6.2.2 นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ความประหยัด 

  6.2.3 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ   3,320                บาท 

  รวมงบประมาณ  3,320  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ปลา 3 กก. 200 600  

2.กุง 2กก. 250 500  

3.กะท ิ 3กก. 70 210  

4.เครื่องแกง 2 กก. 120 240  

5.เน้ือหมู 3กก. 140 420  

9.เตาหูแข็ง 10  ชิ้น 10 100  

10.นํ้ามันพืช 3ขวด 50 150  

11.เน้ือไก 3  กก. 100 300  

12.นองติดตะโพก 5  กก. 80 400  

13.เน้ือแกส 1  ถัง 400 400  

รวมงบประมาณ 3,320  บาท  

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  



 
 

 

 

 10.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  12 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับ

การทําอาหารไทยยอดนิยมชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด 

 10.2 ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน  12 คน ไดฝกการทําอาหาร

ไทยอดนิยมชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได 

11.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 จากรายงานและสรุปโครงการ 

 

 

                                                                      ลงชื่อ ..................................................   ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                               (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนวิชาอาหารวาง 

1.ช่ือบุคคล/ หนวยงานที่รับผิดชอบ  นางณิชาภา  หนูขวัญ/ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

5. หลักการและเหตุผล  

 ในการเรียนวิชาอาหารวางเปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทําผลิตภัณฑอาหารวางชนิด

ตางๆนิดตางๆ  เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปนในการจัดซ้ือวัสดุใชในกิจกรรมการ

เรียนการสอนตอไป 

5. วัตถุประสงค   

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําอาหารวางไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการทําอาหารวางชนิดตางๆ  

6. เปาหมาย   : 

 6.1 เชิงปริมาณ 

                6.1.1 นักศึกษาปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ  จํานวน 11 คน 

     6.1.2 ฝกปฏิบัติการทําอาหารวางไมนอยกวา  12ชนิด 

     6.1.3 มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  ไมนอยกวา1,000  บาท 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

     6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําอาหารวางชนิดตางๆ 

     6.2.2 นักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

ประหยัด 



 
 

 

 

    6.2.3 นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการทําอาหารวางชนิดตางๆ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ  ปวช. ปวส.  อุดหนุน  บกศ. อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสด ุ   3,950             บาท 

   รวมงบประมาณ              3,950             บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แปงสาลี 5ถุง 30 150  

2.กุง 1กก. 250 250  

3.กระเทียม 1  กก. 100 100  

3,นํ้ามันพืช 10 ขวด 45 450  

4.เน้ือหมู 5 กก. 140 700  

5.เน้ือแกส 1  ถัง 400 400  

6.เน้ือปลา 6  กก.  100 600  

7.นํ้ายาลางจาน 5ถุง 26 90  

8.นํ้ามันหอย 1  ขวด 40 40  

9.ไสกรอก 4กก. 150 600  

10.ขนมปงแซนวิช 5  แถว 20 100   

11.ไขไก 2  แผง 110 220  

12.เผือก 5 กก. 50 250  

รวมงบประมาณ 3,950  บาท  

12.  ผลที่คาดวาจะไดรับ  

 12.1  ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  11 คน  ไดเรียนรูเก่ียวกับ

การทําอาหารวางชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ  ไมนอยกวา  1,000  บาท 

 12.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  11 คน  ไดฝกการ

ทําอาหารวางชนิดตางๆไมนอยกวา  12  ชนิด จนเกิดทักษะมีความชํานาญ  สามารถนําใชในการประกอบอาชีพได  



 
 

 

 

10.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 แบบรายงานและสรุปโครงการ 

 

       ลงชื่อ ..........................................ผูรับผิดชอบโครงการ         

                                                 (นางณิชาภา  หนูขวัญ) 

โครงการสอนรายวิชาการทําอาหารนานาชาติ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก

เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําอาหารนานาชาติ 

5.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการทําอาหารนานาชาติ 

5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในทําอาหารนานาชาติ 

5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทําอาหารนานาชาติ 

5.5 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําอาหารนานาชาติ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรูทั้งปฏิบัติและ

ทฤษฎีในการทําอาหารนานาชาติ 

6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทําอาหารนานาชาติ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 



 
 

 

 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................1,775.................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........1,775...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลทีค่าดวาจะไดรับ 

 10.1  ผลผลิต (Out  puts): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน ไดรับการเรียนรู

ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารนานาชาติ 

 10.2  ผลลัพธ (Out  comes):  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 8 คน สามารถ

ทําอาหารนานาชาติ และสามารถนําความรูและทักษะ  ประสบการณที่เกิดจากรายวิชาทําอาหารนานาชาติไปศึกษาตอที่สูงขึ้น

หรือประกอบอาชีพในอนาคตได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นางปวีณา  อยูมะนะ) 

โครงการสอนรายวิชาการนําเสนองานอาหาร 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.เสนสปาเก็ตตี้ 5  หอ 75 375  

5.เน้ือหมู 5  กก 150 750  

3.วาซาบิ 2  ขวด 60 120  

7.ขาวญ่ีปุน 2 กก 90 180  

8.ผักสลัด 5  กก 70 350  

รวมเงินทั้งส้ิน 1,775  



 
 

 

 

 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาชาวิชาอาหาร

และโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝกใหนักศึกษาไดเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได รายวิชาการนําเสนองานอาหารเปนวิชาหน่ึงที่นักศึกษาจําเปนตองไดรับการฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะในการ

เรียนรู  และนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคตตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการนําเสนองานอาหาร 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการนําเสนองานอาหาร 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในการนําเสนองานอาหาร 

5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการนําเสนองานอาหาร 

5.5 เพื่อใหนักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2จํานวน 11 คนสาขาอาหารและโภชนาการ ไดรับการเรียนรูและฝกฝนการ

ทําการสาธิตการประกอบอาหาร 

6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 จํานวน 11 คนสาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทําการสาธิตาร

ประกอบอาหาร 

7. สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

 

 

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 



 
 

 

 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

             คาวัสดุ                 1,610                  บาท 

         รวมงบประมาณ ...........1,610...................  บาท 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts)   นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ไดรับการเรียนรูและฝกฝนการ

นําเสนองานอาหาร 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes)  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถการนําเสนองานอาหาร

และนําประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางปวีณา  อยูมะนะ)     

โครงการสอนรายวิชาการประกอบอาหาร 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ขนมปง 5 แถว 40 400  

2.ทูนากระปอง 6 กป. 35 210  

3.ปลา 5 กก 200 1000  

รวมเงินทั้งส้ิน 1,610  



 
 

 

 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก

เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูหลกัการประกอบอาหาร 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการทําประกอบอาหาร 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในการประกอบอาหาร 

 5.4 เพื่อใหนักศึกษามเีจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทําประกอบอาหาร 

 5.5 เพื่อใหนักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรูและฝกฝนการ

ประกอบอาหาร 

6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทําอาหารนานาชาติ 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................1,900.................... บาท 



 
 

 

 

       รวมงบประมาณ ...........1,900...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรูและ

ฝกฝนการประกอบอาหาร 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11คน สามารถประกอบ

อาหารและนําประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

 

     ลงชื่อ...................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                (นางปวีณา  อยูมะนะ) 

โครงการสอนรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก

เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําเคกและการแตงหนาเคกที่ถูกตอง 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ปลาสด 5   กก 200 1,000  

2.เน้ือหมู 6  กก 150 900  

รวมเงินทั้งส้ิน 1,900  



 
 

 

 

5.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการแตงหนาเคก  

5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในการแตงหนาเคก 

5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทําเคกและแตงหนาเคก 

5.5 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําเคกและแตงหนาเคก 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน11 คนไดรับการเรียนรูทั้งปฏิบัติและ

ทฤษฎีในการทําเคกและแตงหนาเคก 

6.2 เชิงคุณภาพ 

    6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทําเคกและแตงหนาเคก 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................3,810..................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........3,810...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แปงเคก 2   ลัง 450 900  

2.เนยสด 1  ลัง 760 760  

3.เนยขาว 10  กก 65 650  

4.นํ้าตาล 20  กก 25 500  

5.ไขไก 100  ฟอง 5 500  

6.กลองบรรจุ 100  กลอง 5 500  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1  ผลผลิต (Out  puts):นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรู

ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการทําเคกและแตงหนาเคก 

 10.2  ผลลัพธ (Out  comes): นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทํา

เคกและแตงหนาเคกและสามารถนําความรูและทักษะ  ประสบการณที่เกิดจากรายวิชาเคกและการแตงหนาเคกไปศึกษาตอที่

สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพในอนาคตได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                (นางปวีณา  อยูมะนะ)  

โครงการสอนรายวิชาเคกและการแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก

เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําเคกและการแตงหนาเคกเชิงธุรกจิที่ถูกตอง 

 5.2 เพือให้นกัศกึษาเกิดทกัษะในการแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในการแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ 

5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทําเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ 

5.5 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

รวมเงินทั้งส้ิน 3,810  



 
 

 

 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นกัศกึษาระดบัชนั ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 5 คนได้รับการเรียนรู้ทงัปฏิบติัและ

ทฤษฎีในการทําเค้กและแต่งหน้าเค้กเชิงธุรกิจ 

6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นกัศึกษาระดบัชนั ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 5 คนสามารถทําเค้กและแต่งหน้า

เค้กเชิงธุรกิจ 

7. สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

         รวมงบประมาณ ...........-...................  บาท 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts):นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 5 คนไดรับการ

เรียนรูทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการทําเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจ 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes):  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 5 คนสามารถ

ทําเคกและแตงหนาเคกเชิงธุรกิจและสามารถนําความรูและทักษะ  ประสบการณที่เกิดจากรายวิชาเคกและการแตงหนาเคกไป

ศึกษาตอที่สูงขึ้นหรอืประกอบอาชีพในอนาคตได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                (นางปวีณา  อยูมะนะ)    

 

โครงการสอนรายวิชาเบเกอร่ีเพื่อการคา 



 
 

 

 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

    (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  สาชาวิชา

อาหารและโภชนาการ  มีรายวิชาที่นักศึกษาทั้งการฝกใหนักศึกษาไดเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได รายวิชาเบเกอรี่เพื่อการคาเปนวิชาหน่ึงที่นักศึกษาจําเปนตองไดรับการฝกฝนเพื่อใหเกิดทักษะในการเรียนรู  

และนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคตตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําเบเกอรี่เพื่อการคา 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการ ทําเบเกอรี่เพื่อการคา 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณใน การทําเบเกอรี่เพื่อการคา 

 5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีเก่ียวกับการทําเบเกอรี่เพื่อการคา 

 5.5 เพื่อใหนักศึกษามีความระมัดระวังและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3สาขาอาหารและโภชนาการ ไดรับการเรียนรูและฝกฝนการทําเบเกอรี่เพื่อ

การคา 

6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทําเบเกอรี่เพื่อการคา 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 



 
 

 

 

  - คาวัสดุ.................2,060.................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,060...................  บาท 

 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ ไดรับการเรียนรูและฝกฝนทํา 

เบเกอรี่เพื่อการคา 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes)  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ สามารถทําเบเกอรี่เพื่อ

การคาและนําประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

          ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

        (นางปวีณา  อยูมะนะ)  

 

โครงการสอนรายวิชาอาหารครอบครัว 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แปงขนมปง 1  ลัง 400 400  

2.เนยสด 1 ลัง 700 700  

3.นํ้าตาล 20 กก 28 560  

4.ไขไก 100  ฟอง 4 400  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,060  



 
 

 

 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาเคกและการแตงหนาเคก

เปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

 

 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการอาหารครอบครัว 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการทําอาหารครอบครัว 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในทําอาหารครอบครัว 

 5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทําอาหารครอบครัว 

 5.5 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําอาหารครอบครัว 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ  6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรูทั้ง

ปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารครอบครัว 

6.2 เชิงคุณภาพ   6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทําอาหาร

ครอบครัว 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,770.................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,770...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ขาวสารหอมมะลิ 5  กก 1 ถุง 250  

2.เน้ือหมู 5  กก 150 750  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรู

และฝกฝนการประกอบอาหาร 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11คน สามารถ

ประกอบอาหารและนําประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                (นางปวีณา  อยูมะนะ)  

โครงการสอนรายวิชาอาหารและเคร่ืองดื่มสมุนไพรอาเซียน 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารและเครื่องดื่ม

สมุนไพรเปนรายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริง

และสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

 5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

5.5 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

6.  เปาหมายและตัวช้ีวัดสําเร็จ 

3.เน้ือวัว 5 กก 220 1,100  

4.ผักสด 10  กก 40 400  

5. นํ้ายาลางจาน 6 ขวด 45 270  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,770  



 
 

 

 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรูทั้ง

ปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

6.2 เชิงคุณภาพ     6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทําอาหาร

และเครื่องดื่มสมุนไพร 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

             คาวัสดุ                 1,876                  บาท 

         รวมงบประมาณ ...........1,876...................  บาท 

ถั่วเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts):นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับ

การเรียนรูทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 

  10.2  ผลลัพธ (Out  comes):  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คน

สามารถทําอาหารนานาชาติและสามารถนําความรูและทักษะ  ประสบการณที่เกิดจากรายวิชาทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร

ไปศึกษาตอที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพในอนาคตได 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.สับปะรด 10  ลูก 25 250  

2.กระเจ๊ียบแหง 1 กก 200 200  

3.มะตูมแหง 1 กก 200 200  

4.ขวดบรรจุ 1  แพ็ค 250 250  

5.สม 5 กก 80 400  

6.กุงสด 2 กก 250 500  

7. ซอสปรุงรส 2 ขวด 38 76  

รวมทั้งส้ิน 1,876  



 
 

 

 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางปวีณา  อยูมะนะ) 

 

 

โครงการสอนรายวิชาอาหารอาเซียน 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปวีณา  อยูมะนะ/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาอาหารและโภชนาการ โดยรายวิชาอาหารอาเซียนเปน

รายวิชาที่นักศึกษาตองเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรับการฝกฝนในการเรียนการสอนอยางแทจริงและสามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพและศึกษาตอไดในอนาคต 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการทําอาหารอาเซียน 

 5.2 เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะในการทําอาหารอาเซียน 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดประสบการณในทําอาหารอาเซียน 

5.4 เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีในการทําอาหารอาเซียน 

5.5 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรอบคอบและระมัดระวังในการทําอาหารอาเซียน 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรูทั้ง

ปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารอาเซียน 

6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถทําอาหาร

อาเซียน 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 



 
 

 

 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

             คาวัสดุ                 1,695                  บาท 

         รวมงบประมาณ ...........1,695...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1  ผลผลิต (Out  puts):นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนไดรับการเรียนรู

ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีในการทําอาหารนานาชาติ 

 10.2  ผลลัพธ (Out  comes):  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ จํานวน 11 คนสามารถ

ทําอาหารนานาชาติและสามารถนําความรูและทักษะ  ประสบการณที่เกิดจากรายวิชาทําอาหารนานาชาติไปศึกษาตอที่สูงขึ้น

หรือประกอบอาชีพในอนาคตได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางปวีณา  อยูมะนะ)  

 

โครงการวิชาการจัดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ไก 5  ตัว 120 600  

7.ขาว 5 กก 50 250  

8.ผัก 5  กก 40 200  

9.เน้ือแก็ส  1 ถัง 420 420  

10.นํ้ายาลางจาน 3 ขวด 45 135  

11.สก็อตไบส 1 แผง 90 90  

รวมเงินทั้งส้ิน 1,695  



 
 

 

 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เปน

การศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักงานบริการมารยาทและจรรยาบรรณของ

พนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรูเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัดรายการอาหารประเภทของอุปกรณที่ใชในการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มการทําความสะอาดศิลปะการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหารการจัดและตกแตงโตะอาหารหลักการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยฝกใหนักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  

ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษา

เพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  ประเภทของ

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

5.2 เพื่อใหสามารถเลือกอุปกรณเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณบนโตะอาหารได 

5.3 เพื่อใหสามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได 

 5.4 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.5 มีเจตคติที่ดีตองานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานดวยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมีความ

รับผิดชอบ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ   

จํานวน   3  คนและผานเกณฑการประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงาน

บริการ  ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 6.2.2 มีทักษะในการเลือกอุปกรณเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณบนโตะ

อาหาร 

  6.2.3 มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 



 
 

 

 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,100...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,100...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ    

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

10.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาใหบริการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานตางๆของวิทยาลัยได 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัด

วางอุปกรณบนโตะอาหาร  และใหบริการการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการ

ประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

          ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                                (นางปญจาภรณ  ไพลอย)     

โครงการวิชาการจัดบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ที่รองจาน 20 ผืน 65 บาท 1,300  

2. แกวกาน 10 ใบ 80 บาท   800  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,100  บาท  



 
 

 

 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 
 

 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  เปน

การศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติของพนักงานบริการมารยาทและจรรยาบรรณของ

พนักงานบริการรูปแบบของการบริการความรูเก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่มการจัดรายการอาหารประเภทของอุปกรณที่ใชในการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มการทําความสะอาดศิลปะการจัดวางอุปกรณบนโตะอาหารการจัดและตกแตงโตะอาหารหลักการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มมารยาทในการรับประทานอาหาร โดยฝกใหนักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  

ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษา

เพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการ  ประเภทของ

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

5.2 เพื่อใหสามารถเลือกอุปกรณเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณบนโตะอาหารได 

5.3 เพื่อใหสามารถจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได 

 5.4 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.5 มีเจตคติที่ดีตองานบริการอาหารและเครื่องดื่มปฏิบัติงานดวยใจรักในอาชีพอดทนประณีตรอบคอบและมีความ

รับผิดชอบ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาอาหารและโภชนาการ   

จํานวน   3  คนและผานเกณฑการประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริการอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติที่ดีของพนักงาน

บริการ  ประเภทของการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 6.2.2 มีทักษะในการเลือกอุปกรณเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวางอุปกรณบนโตะ

อาหาร 

  6.2.3 มีทักษะในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 



 
 

 

 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,200...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,200...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ    

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

10.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาใหบริการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานตางๆของวิทยาลัยได 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษามีทักษะในการเลือกอุปกรณเครื่องใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดวาง

อุปกรณบนโตะอาหาร  และใหบริการการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม  และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการ

ประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นางปญจาภรณ  ไพลอย)  

 

โครงการวิชาศิลปประดิษฐ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ผาเช็ดปาก 20  ผืน 80 บาท 1,600  

2. แกวทรงสูง 20 ใบ 30 บาท 600  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,200  บาท  



 
 

 

 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนศิลปประดิษฐ  เปนการศึกษาและปฏิบัติ

เก่ียวกับ  พื้นฐานการประดิษฐดอกไมสด  ดอกไมแหง ใบตอง และแกะสลักผัก  ผลไม และวัสดุอ่ืนๆ  และงานประดิษฐตามสมัย

นิยม  ประดิษฐงานศิลปะประดิษฐ  บรรจุภัณฑ  คิดคํานวณตนทุน  กําหนดราคาขายและจัดจําหนาย  โดยฝกใหนักศึกษามีกิจ

นิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และเปนการ

ฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.  วัตถุประสงค 

            5.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานศิลปะประดิษฐ เชน ประดิษฐดอกไมสด  ดอกไมแหง  

ใบตอง และแกะสลักผัก ผลไม และวัสดุอ่ืนๆ 

 5.2 เพื่อฝกทักษะในการประดิษฐงานศิลปะประดิษฐ 

5.3 เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

 5.4 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  ใช

ทรัพยากรอยางประหยัด  และรักษาส่ิงแวดลอม 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาอาหารและโภชนาการ   

จํานวน  11  คนและผานเกณฑการประเมินทุกคน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานศิลปประดิษฐ 

   6.2.2 ปฏิบัติการทํางานศิลปะประดิษฐได 

   6.2.3 นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             



 
 

 

 

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................1,480...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........1,480...................  บาท 

 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ    

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

      10.1  ผลผลิต (Out  puts)  

      10.1.1  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานศิลปะประดิษฐ และนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     10.1.2  ฝกปฏิบัติเก่ียวกับงานศิลปะระดิษฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา 10 ชนิด 

      10.2  ผลลัพธ (Out  comes)   นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในการทํางานศิลปะประดิษฐตางๆ จนมีทักษะ มีความชํานาญ

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางปญจาภรณ  ไพลอย) 

 

โครงการวิชาศิลปะการตกแตงอาหาร 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.แครอท 5 ก.ก. 50 บาท 250  

2.มะเขือเทศ 2 ก.ก. 50 บาท 100  

3.ฟกทอง 10 ก.ก. 30 บาท 300  

4.แกวมังกร 3 ก.ก. 60 บาท 180  

5.สับปะรด 20 ลูก 20บาท 400  

6.หัวไชเทา 2 ก.ก. 50 บาท 100  

7.แตงกวา 5 ก.ก. 30 บาท 150  

รวมเงินทั้งส้ิน 1,480 บาท  



 
 

 

 

2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

        โครงการตามภาระงานประจํา 

        โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการตกแตงอาหารและโตะอาหาร  

เปนการศึกษาศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การใชศิลปะในการตกแตงอาหาร  การออกแบบการตกแตงโตะอาหาร  การเลือกใช

วัสดุในการตกแตงโตะอาหาร  การพับผาเช็ดมือ  การปูโตะ  การตกแตงโตะอาหารในโอกาสตางๆ  โดยฝกใหนักศึกษามีกิจนิสัย

ในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และเปนการฝก

ทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อใหมีความรูความเขาใจการใชหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร  ตกแตงโตะอาหาร  ในโอกาสตางๆได 

5.2 นักศึกษาสามารถนําหลักศิลปะมาประยุกตใชในการตกแตงอาหารและจานอาหารได 

5.3 นักศึกษาสามารถพับผาเช็ดมือ และปูโตะอาหารไดหลายรูปแบบ 

5.4 เพื่อใหมีความสามารถ เลือกใชวัสดุตกแตงโตะอาหาร  จัดวางส่ิงตกแตงบนโตะอาหาร  ตกแตงโตะอาหารได

เหมาะสมกับโอกาส  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน 

5.5 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.6 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช.2สาขาอาหารและโภชนาการ  จํานวน11และผานเกณฑการ

ประเมิน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนมีความรูความสามารถในการใชหลักศิลปะในการออกแบบตกแตงอาหาร  ตกแตงโตะอาหาร  

ในโอกาสตางๆได 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 



 
 

 

 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................1,750...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........1,750...................  บาท 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ    

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

 10.1  ผลผลิต (Out  puts)  

  10.1.1  นักศึกษาพับผาเช็ดมือ และปูโตะอาหารไดหลายรูปแบบ  

  10.1.2  เลือกใชวัสดุตกแตงโตะอาหาร  จัดวางส่ิงตกแตงบนโตะอาหาร  ตกแตงโตะอาหารไดเหมาะสมกับ

โอกาส  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน 

 10.2  ผลลัพธ (Out  comes)   นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในการตกแตงโตะอาหาร  จัดวางส่ิงตกแตงบนโตะอาหาร  

ไดเหมาะสมกับโอกาส  และมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงาน 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
      

              ลงชื่อ.................................... ผูรับผิดชอบโครงการ    

   (นางปญจาภรณ  ไพลอย)  

โครงการสอนวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ดอกไมพลาสติก 10 ชอ 80 บาท 800  

2.แตงกวา 5 ก.ก. 30 บาท 150  

3.แครอท 5 ก.ก. 40 บาท 200  

4.แจกัน 5 ใบ 120 600  

รวมเงินทั้งส้ิน 1750  



 
 

 

 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าศึกษาและ

ปฏิบัติเก่ียวกับ  ชนิดของสัตวนํ้าที่สําคัญทางเศรษฐกิจ  องคประกอบทางเคมีที่มีบทบาทตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพสัตวนํ้าสด

การประเมินคุณภาพสัตวนํ้าสด  การปฏิบัติการดูแลสัตวนํ้าสด  การตัดแตงสัตวนํ้าสดเพื่อการผลิต  และการขนสงสัตวนํ้าสดโดย

ฝกใหนักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม  และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหเขาใจหลักการพื้นฐานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 

5.2 เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ 

5.3 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

       6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส. 1สาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  จํานวน4  คนและผานเกณฑการประเมิน

ทุกคน 

6.3 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการหลังการจับสัตวนํ้า 

6.2.2 ปฏิบัติการดูแลรักษาวัตถุดิบสัตวนํ้าหลังการจับ  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 



 
 

 

 

  - คาวัสดุ.................1,488...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........1,488...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1 ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาดูแลรักษาสัตวนํ้าหลังการจับไดอยางถูกวิธี 

     10.2  ผลลัพธ (Out  comes)  นักศึกษามีทักษะในการดูแลรักษาหลังการจับสัตวนํ้าขั้นพื้นฐาน  และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                   (นางปญจาภรณ  ไพลอย)  

โครงการสอนวิชาขนมไทย 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ปลาสด 5 ก.ก. 100 บาท 500  

2. กุง 2 ก.ก. 220 บาท 440  

3. หมึก 1 ก.ก. 140 บาท  140  

4. แปงมัน 1 ก.ก. 35 บาท 35  

5. แปงสาลี 3 ก.ก. 40 บาท 120  

6. นํ้ามันพืช 3 ขวด 52 บาท 156  

7. เกล็ดขนมปง 1 ก.ก. 90 บาท 90  

8. เกลือ 1 ถุง 7 บาท 7  

รวมเงินทั้งส้ิน 1,488  



 
 

 

 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย   เปนการศึกษาและปฏิบัติ

เก่ียวกับ  การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช การทําและใชตํารับมาตรฐานในการทําขนมไทย การทํา

ขนมไทยและไทยโบราณ โดยฝกใหนักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย 

และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช การทําตํารับ

มาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

5.2 เพื่อใหมีความสามารถในการวางแผน เตรียมวัตถุดิบ เลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําขนมไทยเพื่อการคา 

5.3 เพื่อฝกปฏิบัติการทําตํารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการคา จัดตกแตงบรรจุภัณฑและจําหนาย 

5.4 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.5 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ  จํานวน  5 คนและผานเกณฑ

การประเมิน 

6.2 เชิงคุณภาพ    6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณ

เครื่องใช การทําตํารับมาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

              6.2.2 มีทักษะในการทําขนมไทยเพื่อการคา จัดตกแตงบรรจุภัณฑและจําหนาย 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,185...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,185...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1. แปงขาวเหนียว 3 ก.ก. 40 บาท 120  

2. แปงมัน 3 ก.ก. 35 บาท 105  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts)  นักศึกษาทําขนมไทยไดไมนอยกวา  10ชนิด 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช 

การทําตํารับมาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

       (นางปญจาภรณ  ไพลอย) 

โครงการสอนวิชาขนมไทยเบื้องตน 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 ((บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย    เปนการศึกษาและปฏิบัติ

เก่ียวกับ  การเลือก  การใชวัตถุดิบในการทําขนมไทย  ประเภทของขนมไทย  การเลือกใชอุปกรณในการทําขนมไทย  วิธีการ

และเทคนิคการทําขนมไทย  บรรจุภัณฑและการจัดจําหนาย  โดยฝกใหนักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  

ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษา

เพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

3. ขาวเหนียว 3 ก.ก. 70 บาท 210  

4. ไขไก 3 แผง 115 บาท 345  

5. ไขเปด 50 ฟอง 4 บาท 200  

6. นํ้าตาล 10 ก.ก. 25 บาท 250  

7. ผงวุน 1 ซอง 70 บาท 70  

9. กลวยนํ้าวา 5 หวี 25 บาท 125  

10.ฟกทอง 5 ก.ก. 30 บาท 150  

12. กะทิ 7 ก.ก. 70 บาท 490  

13. เผือก 2 ก.ก. 60 บาท 120  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,185  



 
 

 

 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการเลือก  การใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  วิธีการและเทคนิคการทําขนมไทย  

การบรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

5.2 เพื่อฝกปฏิบัติการทําขนมไทย  จัดตกแตง  บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

5.3 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.4 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1สาขาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 10   คนและผานเกณฑ

การประเมินทุกคน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจในการเลือก  การใชวัตถุดิบ  อุปกรณ  วิธีการและเทคนิคการทําขนม

ไทย   

6.2.2 การบรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

7. สถานที่ดําเนนิการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,185...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,185...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ  

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. แปงขาวเหนียว 3 ก.ก. 40 บาท 120  

2. แปงมัน 3 ก.ก. 35 บาท 105  

3. ขาวเหนียว 3 ก.ก. 70 บาท 210  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

   10.1  ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาทําขนมไทยไดไมนอยกวา  10ชนิด 

   10.2  ผลลัพธ (Out  comes)  นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในการทําขนมไทย  จัดตกแตง  บรรจุภัณฑและจัดจําหนาย 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 
 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นางปญจาภรณ  ไพลอย) 

โครงการสอนวิชาขนมไทยเพื่อการคา 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย   เปนการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ 

การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช การทําและใชตํารับมาตรฐานในการทําขนมไทยเพื่อการคา การทําขนมไทยเพื่อการคา  โดยฝกให

นักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  

และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

5.  วัตถุประสงค 

4. ไขไก 3 แผง 115 บาท 345  

5. ไขเปด 50 ฟอง 4 บาท 200  

6. นํ้าตาล 10 ก.ก. 25 บาท 250  

7. ผงวุน 1 ซอง 70 บาท 70  

9. กลวยนํ้าวา 5 หวี 25 บาท 125  

10.ฟกทอง 5 ก.ก. 30 บาท 150  

12. กะทิ 7 ก.ก. 70 บาท 490  

13. เผือก 2 ก.ก. 60 บาท 120  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,185  



 
 

 

 

5.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช การทําตํารับ

มาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

5.2 เพื่อใหมีความสามารถในการวางแผน เตรียมวัตถุดิบ เลือกใชอุปกรณเครื่องใชในการทําขนมไทยเพื่อการคา 

5.3 เพื่อฝกปฏิบัติการทําตํารับมาตรฐานและประกอบขนมไทยเพื่อการคา จัดตกแตงบรรจุภัณฑและจําหนาย 

5.4 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

5.5 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอ

ส่ิงแวดลอม 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 3สาขาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 11   คนและผาน

เกณฑการประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช การทํา

ตํารับมาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

  6.2.2 มีทักษะในการทําขนมไทยเพื่อการคา จัดตกแตงบรรจุภัณฑและจําหนาย 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,205...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,205...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

1. แปงขาวเหนียว 5 ก.ก. 40 บาท 200  

2. แปงมัน 2 ก.ก. 35 บาท 70  

3. ขาวเหนียว 2 ก.ก. 70  บาท 140  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts) 

10.1.1  นักศึกษาทําขนมไทยไดไมนอยกวา  10ชนิด 

10.1.2  มีรายไดจากการจําหนายขนมไทยอยางนอย 500  บาท  

10.2  ผลลัพธ (Out  comes) นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงในการวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การเลือกใชอุปกรณเครื่องใช 

การทําตํารับมาตรฐานและการทําขนมไทยเพื่อการคา 

 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 
 

 

     ลงชื่อ ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                              (นางปญจาภรณ  ไพลอย)  
 

โครงการสอนวิชาอาหารไทยเบื้องตน 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  ในการเรียนวิชาอาหารไทย  เปนการเรียนเนนการปฏิบัติเพื่อให

นักศึกษาไดฝกทักษะการทําอาหารไทยชนิดตางๆ เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพสรางรายไดในอนาคต  จึงมีความจําเปนใน

การจัดซ้ือวัตสดุใชในกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

4. ไขไก 5 แผง 115 บาท 575  

5. น้ําตาล 10 ก.ก. 25 บาท 250  

6. ผงวุน 3 ซอง 70 บาท 210  

7.ฟกทอง 5 ก.ก. 30 บาท 150  

8. กลองบรรจุภัณฑ 150 กลอง 1 บาท 150  

9. กะท ิ 5ก.ก. 70 บาท 350  

10. เผือก 1 ก.ก. 60บาท 60  

11.กลวยน้ําวา 2 หว ี 25 บาท 50  

รวมเงินทั้งสิ้น 2,205  



 
 

 

 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการทําอาหารไทยชนิดตางๆ 

 5.2 เพื่อฝกใหนักศึกษาเลือกใชวัสดุ  อุปกรณในการทําผลิตภัณฑไดอยางถูกตอง  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ความประหยัด 

 5.3 เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการทําอาหารไทยชนิดตางๆ 

 5.4 สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 สาขาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 10 คนและผานเกณฑ

การประเมิน 

6.3  เชิงคุณภาพ 

6.3.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําอาหารไทยชนิดตางๆ  

6.3.2 มีทักษะในการทําอาหารไทยและการจัดตกแตง 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             
 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,070...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,070...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนนิการ  

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ปลา 3ก.ก 150 บาท 450  

2. กุง 2ก.ก. 240 บาท 480  

3. กะท ิ 5ก.ก. 70 บาท  350  

4. เครื่องแกง 1 ก.ก. 120 บาท 120  



 
 

 

 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

12.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 12.1 ผลผลิต (Out  puts) นักศึกษาปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 10 คน ไดเรียนรูเก่ียวกับการ

ทําอาการไทยชนิดตางๆไมนองกวา 12 ชนิด 

 12.2  ผลลัพธ (Out  comes)  นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารไทยเบื้องตน และนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

                         (นางปญจาภรณ  ไพลอย)    

  

โครงการสอนวิชาใบตองและแกะสลักในงานอาหาร 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางปญจาภรณ  ไพลอย/แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่     2    ตัวบงชี้      2.3 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนวิชาขนมไทย   เปนการศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การวางแผน การเตรียมวัตถุดิบ การ

เลือกใชอุปกรณเครื่องใช การทําและใชตํารับมาตรฐานในการทําขนมไทยเพื่อการคา การทําขนมไทยเพื่อการคา  โดยฝกให

นักศึกษามีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ประณีต รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม  

และเปนการฝกทักษะความชํานาญใหกับนักศึกษาเพื่อที่จะสามารถนําไปประกอบอาชีพได (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง) 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บรักษาชิ้นงาน  การ

ประดิษฐ งานใบตองและแกะสลัก 

5.2 เพื่อฝกปฏิบัติประดิษฐงานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม  การจัดตกแตง 

5. หมู 3 ก.ก. 140 บาท 450  

6. สับปะรด 3 ลูก 20 บาท 60  

7. มะนาว 2 ก.ก. 80 บาท 160  

8. นํ้าตาลทราย 3ก.ก. 25 บาท 75  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,070  



 
 

 

 

5.3 เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด  ปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีต  รอบคอบ 

สะอาด และปลอดภัย  มีลักษณะอันเปนเอกลักษณประจําชาติ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้น ปวช. 1สาขาอาหารและโภชนาการ  จํานวน 10 คนและผานเกณฑ

การประเมินทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ - นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบ  การเลือก  การเตรียมวัสดุอุปกรณและวิธีเก็บ

รักษาชิ้นงาน  การประดิษฐ งานใบตองและแกะสลัก  

              - มีทักษะในการประดิษฐงานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม  การจัดตกแตง  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.60 ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................2,020...................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........2,020...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1. ใบตอง 15มัด 20 บาท 300  

6. แตงโม 10ลูก 60 บาท 600  

7. แครอท 5 ก.ก. 40 บาท  200  

8. ฟกทอง 10 ก.ก. 30 บาท 300  

9. แกวมังกร 2ก.ก. 60 บาท 120  

10. สับปะรด 15 ลูก 20 บาท 300  

11.หัวไชเทา 5 ก.ก. 40 บาท 200  

รวมเงินทั้งส้ิน 2,020  



 
 

 

 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  ผลผลิต (Out  puts) 

10.1.1 นักศึกษาประดิษฐงานใบตอง  ประดิษฐกระทงดอกไม  กระทงลอย บายศรีได 

10.1.2 นักศึกษาแกะสลักผัก  และผลไม ได 

10.2  ผลลัพธ (Out  comes)   นักศึกษามีทักษะประดิษฐงานใบตอง  การแกะสลักผัก  และผลไม  และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพได 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 รายงานและสรุปผลโครงการ 

 

     ลงชื่อ .................................... ผูรับผิดชอบโครงการ 

               (นางปญจาภรณ  ไพลอย)  

โครงการสอนรายวิชาชางเกษตรเบื้องตน 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นายภานุพันธ  อยูมะนะ/แผนกวิชาชางกลเกษตร 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

         โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่  ยกระดับคุณภาพผูเรียน/เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่  พันธกิจที่  4/ ยุทธศาสตรที่ 4 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่ 2  ตัวบงชี้  2.1,2.2,2.3,2.5,2.7,2.8,2.9,2.10,2.11 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

 (บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในภาคเรียนที่ 1/2560 มีรายวิชาชางเชื่อมที่เปดใหกับนักศึกษาระดับ 

ปวช.1 (สาขาเกษตรศาสตร) ซ่ึงในการเรียนการสอนน้ันตองใหนักศึกษาไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษามี

ทักษะในรายวิชาดังกลาว จึงจําเปนตองมีวัสดุฝก 

5.  วัตถุประสงค 

5.1 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาและแกส 

5.2 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการเชื่อมไฟฟาและแกส 

5.3 เพื่อใหนักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาและแกส 

5.4 เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูการปฏิบัติงานคอนกรีต 

5.5 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟา 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ที่เรียนวิชาชางเกษตรเบื้องตนทุกคน มีทักษะการเชื่อมแกสและไฟฟา และ

งานคอนกรีต ทกัษะการตอวงจรไฟฟา 



 
 

 

 

6.3 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักศึกษาสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาและแกสได 

 6.2.2 นักศึกษามีทักษะในการเชื่อมไฟฟาและแกสได 

 6.2.3 นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาและแกส 

 6.2.4 นักศึกษาสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานคอนกรีตได 

 6.2.5 เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและทักษะในการปฏิบัติงานไฟฟาได 

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.60 ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ.................19,950.................... บาท 

       รวมงบประมาณ ...........19,950...................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาวัสดุ     

1.ปูนซิเมนต 3 ถุง 150 450  

2.สายไฟฟาvaf 2X1.5 1 มวน 650 650  

3.เทปพันสายไฟ 1 แถว 400 400  

4.เหล็กแบน 3 น้ิว 5 เสน 500 2,500  

5.วาวลแกส 2 หัว 800 1,600  

6.หลอดตะเกียบ 10 หลอด 120 1,200  

7.ใบเล่ือยเหล็ก 1 โหล 600 600  

8.แปรงลวด 5 ดาม 80 400  

9.ตูควบคุมไฟฟา 1 ชุด 3,000 3,000  

10.ลวดเชื่อม2.6 10 กลอง 150 1,500  

11.มีคคัตเตอร 5 ดาม 100 500  

12.ทราย 5 กระสอบ 100 500  

13.หิน 3 กระสอบ 200 600  



 
 

 

 

* ถัวเฉล่ียจายจริงทุกรายการ* 

10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 10.1  ผลผลิต (Out  puts): นักศึกษาสามารถทําแผนพื้นทางเทาได 

 10.2  ผลลัพธ (Out  comes): นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการเชื่อม งานคอนกรีตและงานไฟฟา 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 จากการเรียนของนักศึกษา 

 11.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา 

 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

         (นายภานุพันธ  อยูมะนะ)  
 

โครงการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางไพรัตน   ทองมาก 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

            โครงการตามภาระงานประจํา 

            โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

           3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่3 ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

    เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ จําเปนตองใชวัสดุในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีวัสดุใชในการเรียน เพื่อใหสามารถทํางานไดทันตอเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกนักเรียน 

นักศึกษา และตอวิทยาลัยตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 

 5.2. เพื่อใหมีวัสดุใชในแผนกวิชาบริหารธุรกิจอยางเพียงพอ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 6.1.1 นักเรียน สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ระดับชั้น ปวช.  ไดใชวัสดุในการเรียนการสอน จํานวน 102 คน 

14.ลวดเชื่อม3.2 5 กลอง 250 1,250  

15.กรวยยาง 20 อัน 240 4,800  

รวมเงินทั้งส้ิน 19,950  



 
 

 

 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ระดับชั้น ปวช. มีวัสดุใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา        

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             

              

              

              

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ           .................................2,002.-.....................   บาท 

  รวมงบประมาณ ................................2,002.-....................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

-กระดาษ เอ4 10 รีม 130.- 1,300.-  

-ปากกาไวทบอรด 24 ดาม 23.- 552.-  

-กระดาษบรูฟ 50 แผน 3.- 150.-  

รวมงบประมาณ              บาท 2,002.-  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

                  

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 ไดวัสดุที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ เกิดประโยชนแกนักศึกษา 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 –ไมมี- 



 
 

 

 

 

     ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

             (นางไพรัตน    ทองมาก) 

    โครงการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางไพรัตน   ทองมาก 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

          โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

           3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่3 ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

    เน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอน ของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ จําเปนตองใชวัสดุในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดมีวัสดุใชในการเรียน เพื่อใหสามารถทํางานไดทันตอเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกนักเรียน 

นักศึกษา และตอวิทยาลัยตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 

 5.2. เพื่อใหมีวัสดใุชในแผนกวิชาบริหารธุรกิจอยางเพียงพอ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร  สาขาวิชาการบัญชี  

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ระดับชั้น ปวส.  ไดใชวัสดุในการเรียนการสอน จํานวน 108 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ระดับชั้น ปวช. มีวัสดุใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 



 
 

 

 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             

              

              

              

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ           .............2,010.-.........................................   บาท 

  รวมงบประมาณ ..............2,010.-......................................  บาท 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

-กระดาษ เอ4  9 รีม 130.- 1,170.-  

-ปากกาไวทบอรด 30 ดาม 23.- 690.-  

-กระดาษบรูฟ 50 แผน 3.- 150.-  

รวมงบประมาณ              บาท 2,010.-  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ* 

             

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 ไดวัสดุที่ใชในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ เกิดประโยชนแกนักศึกษา 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 –ไมมี- 
 

       ลงชื่อ..............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                (นางไพรัตน    ทองมาก) 

     โครงการพัฒนาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ 

1. ช่ือผูรับผิดชอบ นางไพรัตน   ทองมาก 

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

         โครงการตามภาระงานประจํา 

          โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 



 
 

 

 

3.  ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต  ยุทธศาสตร  นโยบาย  จุดเนน  และมาตรการ 

           3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่.3 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่.6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที ่3 ดานการบริการจัดการอาชีวศึกษา ตัวบงชี้ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร 

4. สภาพปจจุบัน / หลักการและเหตุผล 

    เน่ืองจากในการบริหารจัดการ ของแผนกวิชาบริหารธุรกิจ จําเปนตองใชวัสดุในการบริหารจัดการเพื่อให

บุคลากรในแผนก ไดมีวัสดุใชในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหสามารถทํางานไดทันตอเวลาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกวิทยาลัย

ตอไป 

5.  วัตถุประสงค 

 5.1  เพื่อเปนการสงเสริมการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ของแผนกวิชาบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 

 5.2. เพื่อใหมีวัสดุใชในแผนกวิชาบริหารธุรกิจอยางเพียงพอ 

6.  เปาหมาย  และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

  6.1.1 บุคลากรแผนวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 6 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพื่อใหบุคลากรในแผนกวิชา มีวัสดุใชในการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

7.  สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา  

 

 

 

8.  กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา  ……………………………………………………………………… 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย.

60 
พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2. ดําเนินงานตามโครงการ             

3. สรุปผลโครงการ             

 

9.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ    ปวช.  ปวส.   อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาวัสดุ           .............5,985.-.........................................   บาท 

  รวมงบประมาณ ..............5,985.-......................................  บาท 



 
 

 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงนิ หมายเหต ุ

คาวัสด ุ     

-กระดาษ เอ4  3 รีม 130.- 390.-  

-แฟมเสนอเซ็นต 2 แฟม 120.- 240.-  

-กระดาษปก 2 รีม 150.- 300.-  

-ที่เจาะกระดาษ 1 ตัว 3,460.- 3,460.-  

-กระดาษโฟโต 3 รีม 195.- 585.-  

-ที่เย็บกระดาษ เบอร8 HD-88/88R 2 ตัว 325.- 650.-  

-ลวดเย็บกระดาษ เบอร8  HD-88/88R 30 กลอง 12- 360.-  

รวมงบประมาณ              บาท 5,985.-  

* ถัวเฉลี่ยจายจริงทุกรายการ*         

10. ผลที่คาดวาไดรับ 

 10.1 ไดวัสดุที่ใชในการบริหารจัดการแผนกวิชาบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ 

 10.2  บุคลากรในแผนกวิชา มีวัสดุในการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอ เกิดประโยชนแกวิทยาลัย 

11. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 

 11.1 –ไมมี- 
 

     ลงชื่อ....................................ผูรับผิดชอบโครงการ   

                                          (นางไพรัตน    ทองมาก)    

 

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางวัลประภา  อนสุวรรณ 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ  (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3.ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

 3.1 นโยบายการบริหาร สอศ.มิติที่....................3....................................................................................... 

 3.2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ยุทธศาสตรที่..........1,3,4,5,7............................................................. 

 3.3 มาตรฐานการอาชีวศึกษาที่..............2.......................... ตัวบงชี.้.................2.3, 2.8, 2.13................... 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เปดรับนักศึกษาทั้งที่เปนเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  จบชั้น 

ม.3  เขาศึกษาตอในระดับชั้น ปวช. เม่ือจบการศึกษาแลวมีงานทํา หรือจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนการพัฒนาอาชีพเกษตร

ใหกับเกษตรกร หรือผูสนใจ ไดเรียนรูในแหลงเรียนรู และปฏิบัติจริง เปนการพัฒนาคนในภาคการเกษตร ใหเขมแข็งยิ่งขึ้น จึงได



 
 

 

 

มีโครงการน้ีขึ้น เม่ือสนองความตองการของชุมชน โดยใหนักศึกษาเลาเรียนในวิทยาลัยฯ เปนเวลา 60 วัน และเรียนที่กลุมที่ตั้ง

ของนักศึกษา โดยใหทําโครงการเกษตรควบคูกันไป 

5. วัตถุประสงค 

 5.1เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาความยากจนในชนบท 

5.2เพื่อเปนการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาใหกับเกษตรกร และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

5.3 เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝงใหยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และพัฒนาสังคมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม 

6. เปาหมาย 

 6.1 เชิงคุณภาพ : เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวช. ประเภทเกษตรกรรม ใหกับบุคคลทั่วไป 

 6.2 เชิงปริมาณ :เพื่อเพิ่มจํานวนผูเรียนของวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2560 จํานวน 200 คน รวมทุกชั้นป  

7. สถานที่ดําเนินการ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 

8. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนนิการ/ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 

  ชวงระยะเวลาดําเนินงาน 

ที่ กิจกรรม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

  ต.ค.

59 

พ.ย. 

59 

ธ.ค. 

59 

ม.ค.

60 

ก.พ.

60 

มี.ค.

60 

เม.ย

.60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค.

60 

ส.ค.

60 

ก.ย. 

60 

1 เสนอโครงการ             

2 ดําเนินการโครงการ             

3 สรุปโครงการ             

9. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ 

 แหลงงบประมาณ   ปวช.  ปวส. อุดหนนุ   บกศ.  อื่นๆ.......................................................... 

  - คาครุภัณฑ ..............................30,000.................................. บาท 

     รวมงบประมาณ ...........................30,000...............................  บาท 

 

แบบสรุปรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

รายการ จํานวนที่ตองการ ราคา/หนวย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

คาครุภัณฑ     

คอมพิวเตอรโนตบุค 1 เคร่ือง 30,000 30,000  

รวมงบประมาณ  30,000 บาท   

* ถัวเฉล่ียจายจริงทุกรายการ* 

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผลผลิต(Out puts): นักเรียนนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท 

 ผลลัพธ (Out comes): 1. นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูทางดานเทคโนโลยี และวิชาการ สามารถไปปรับใช ใน

การประกอบอาชีพ และชีวิตประจําวัน   2. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับการถายทอด และพัฒนาความรู เทคนิคทาง

การเกษตรได 

11. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

 จากรายงาน จากผลการดําเนินโครงการ  เม่ือส้ินสุดโครงการ 



 
 

 

 

 

                   ลงชื่อ...............................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

   (นางวัลประภา  อนสุวรรณ) 
        

  


